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Förord

S

tockholmsregionen
växer. För att klara av
befolkningstillväxten
och stå sig i den interna
tionella konkurrensen
behövs investeringar.
Investeringar i infrastruktur,
bostäder, FoU, utbildning, kultur
m.m. Dessa investeringar kan vara
både offentliga och privata. I och med
att resurserna är begränsade är det
viktigt att man får ut så mycket som
möjligt av de investeringar som görs
och att de olika investeringarna stöd
jer varandra.
Denna rapport är framtagen för att
få en ökad förståelse för hur olika
investeringar i Stockholmsregionen
påverkar varandra och genom att för
stå det, på sikt få ett mer kraftfullt och
samordnat genomförande.
Frågor som ställs i studien är bland
annat dessa: Vilka synergier finns det
mellan olika investeringar och hur
kan man utnyttja dem? Kan man stöd
ja privata investeringar genom offent
liga investeringar? Kan man påvisa att
offentliga investeringar som gjorts
har gett upphov till privata investe
ringar som annars inte skulle ha
genomförts? Vad är det som påverkar
om en investering ger följdeffekter
eller inte?
Det investeras mycket i Stockholms
regionen. Nya Karolinska sjukhuset
byggs i Solna och i anslutning till det
Hagastaden med 5000 bostäder och
50 000 arbetstillfällen. Djurgårds
staden med 12 000 bostäder och 30
000 arbetstillfällen i Stockholm stad
och Barkarbystaden med 10 000
bostäder och 6000 arbetstillfällen i
Järfälla kommun. Citybanan med nya
spår och flera nya stationer. Polishög

skolan och en ny sjuksköterskeutbild
ning kommer att etableras i Flemings
berg. Galoppfältet ska bebyggas i Täby
kommun mm.
En annan stor investering som kom
mer att påverka Stockholmsregionens
tillgänglighet och attraktionskraft är
den nya tunnelbaneöverenskommel
sen i Stockholm. Ny tunnelbana till
Nacka och Nya Karolinska, med en ny
station på söder, samt tunnelbana till
Barkarby kommer att påverka möjlig
heterna till pendling, byggandet av
bostäder, investeringar i FoU mm i
Stockholmsregionen.

Denna rapport är fram
tagen för att få en ökad
förståelse för hur olika
investeringar i Stockholms
regionen påverkar varandra
och genom att förstå det, på
sikt få ett mer kraftfullt och
samordnat genomförande.
Den regionala utvecklingsplane
ringen i Stockholmsregionen är inrik
tad på att regionen ska bli mer flerkär
nig. I RUFS 2010 pekas åtta yttre regi
onala stadskärnor ut: Arlanda-Mär
sta, Barkarby-Jakobsberg, Haninge
centrum, Täby-Arninge, Kista-Sollen
tuna-Häggvik, Flemingsberg, Söder
tälje och Kungens kurva-Skärholmen.
För att en yttre regional stadskärna
ska förverkligas är det viktigt att den
är attraktiv och kan attrahera inves
teringar. I Handlingsprogrammet
Regionala stadskärnor är ett hand
lingsområde ”Synergier mellan inves
teringar i de regionala stadskärnorna”.

Inom det handlingsområdet kommer
vi att utreda/forska vidare i hur man
ska attrahera privata investeringar, i
vilken ordning det är bäst att göra
olika investeringar, hur olika investe
ringar påverkar varandra, samarbete
kring olika investeringar och hur man
kan få ut så mycket som möjligt av de
investeringar som görs. Många olika
investeringar är på gång i de regionala
stadskärnorna, men om man ska få ut
så mycket som möjligt av dem är det
nödvändigt att använda investerings
potentialen ”rätt”.
För att undersöka vad olika aktörer i
och utanför Stockholmsregionen
anser om RUFS 2010 aktualitet och
användbarhet påbörjades ett aktuali
tetsarbete under 2013, där olika aktö
rer haft möjlighet att besvara ett antal
frågor om RUFS 2010 aktualitet. Över
130 remissvar har kommit in. Arbetet
kommer att ligga till grund för det
fortsatta genomförandet av RUFS
2010 såväl som att lägga grunden för
att ta fram en uppdaterad regional
utvecklingsplan när RUFS 2010 slutar
att gälla.
En annan rapport som tagits fram
på TMR, och som angränsar till
denna, är Värderingar av stadskvalite
ter. I tre studier analyseras vilka vari
abler som ger högst betalningsvilja för
kontor, småhus respektive lägenheter.
Den variabel som ger avsevärt högst
betalningsvilja både för kontor och
bostadsrätter är tillgänglighet till
spårbunden trafik.
Denna rapport är uppdelad i två
delar. Del ett består av ett inledande
teoriavsnitt samt åtta fallstudier som
sedan analyseras utifrån teorin. Den
är skriven av Carl-Johan Engström,
uppdragsledare, Ebba Högström, och
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Maia Rostvik, KTH. Del två består av
en inledning med analysram samt en
empirisk del där utgångspunkten är
de åtta yttre regionala stadskärnorna
och är skriven av Tore Englén, upp
dragsledare, Anders Wigren och
Mattias Frithiof, WSP.
Stockholmsregionens framtida
utveckling är i hög grad beroende av
de investeringar som har gjorts under
gångna år och som nu planeras. Regio
nal utvecklingsplanering handlar i
stor utsträckning om att förbereda
investeringar i regionen som kan
säkra och utveckla regionens attrak
tivitet. Den långsiktiga utvecklings

planeringen och planen för Stock
holmsregionen (RUFS 2010) söker
påverka regionens utveckling och
därmed investeringarna. I arbetet
med en ny regional utvecklingsplan
kommer investeringsfrågorna att
spela en viktig roll.
Projektledare på TMR har varit
Cecilia Lindahl.

Stockholm i april 2014

Den långsiktiga utvecklings
planeringen och planen för
Stockholmsregionen (RUFS
2010) söker påverka regio
nens utveckling och därmed
investeringarna. I arbetet
med en ny regional utveck
lingsplan kommer investe
ringsfrågorna att spela en
viktig roll.

Peter Haglund
Direktör Tillväxt, miljö och
regionplanering

FOTO: T ymon H. Pigon / whiteboxstudios

Stockholm – en växande region.
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Sammanfattning

R

apporten undersöker
hur olika investeringar i
Stockholmsregionen
påverkar varandra och
ursprungsfrågan var
vilka synergier som
finns mellan investeringar i Stock
holmsregionen. Kan man se att offent
liga investeringar har lett till privata
investeringar som annars inte skulle
ha genomförts? Går det att använda
kunskapen om eventuella samband i
framtiden? Studien belyser även
andra effekter som kan ha samband
med investeringarna, t.ex. trygghet
och trivsel. Målet med studien är att
öka kunskapen om vilka samband
som kan finnas mellan olika investe
ringar i regionen samt att se om effek
terna kan beskrivas som synergier där
de sammantagna effekterna blir
större än när en investering följs av en
annan.
Inledningsvis beskriver vi forskning
en om lokalisering av och investering
ar i verksamheter i en storstadsregion.
Rapporten lyfter fram förklaringar
som sammanhänger med

• den stora hemmamarknaden för
produkter och tjänster – beroende
av globala nätverk och hög yttre
tillgänglighet
• den robusta och differentierade
arbetsmarknaden – beroende av
inre tillgänglighet som skapar inte
gration i regionen
• samlokaliserade och specialiserade
företag i kluster – där närhet skapar
utveckling av gemensam kunskap.
Någon eller några av dessa förkla
ringar kan alltså användas vid studier
av förlopp där en investering följs av

flera och samlat skapar nya förutsätt
ningar för fortsatt utveckling. Det för
svårar generaliserade slutsatser om
effekterna av enskilda investeringar i
ett specifikt område.
I inledningen lyfts vidare de för
väntade effekterna av investeringar i
infrastruktur, bostäder, FoU och
utbildning samt kultur- och evenemang
sanläggningar. Där kan effekterna
sammanfattas på följande sätt:
Det finns ett starkt samband mellan
investeringar i infrastruktur samt
regional och lokal utveckling. I det
långa perspektivet är det tydligt att
anknytningen till modern infrastruk
tur har varit avgörande för en orts
utveckling, och det syns genom att
studera det svenska järnvägsnätets
utbyggnad och de orter som har kopp
lats upp respektive lämnats utanför.
Däremot är det svårare att se direkta
samband mellan en kapacitetsökning i
t.ex. vägnätet och en del av en stads
utveckling.
Om inte bostäder tillkommer i takt
med att människor söker sig till stor
staden hjälper inte en väl fungerande
infrastruktur. Studier i andra länder
– där bostadspriserna än tydligare
speglar sambandet mellan efterfrågan
och utbud på bostäder – visar att höga
bostadspriser hämmar tillväxten,
trots att inkomsterna oftare är högre
än för landet i genomsnitt, samt att
en ort kan få större konkurrenskraft
genom strategiska satsningar på
bostäder för att kunna erbjuda pris
värt boende.
Investering i forskning och utbild
ning lyfts som en av de viktigaste fak
torerna för regional utveckling. Forsk
ningen kring sambandet mellan högre
utbildning (universitet och högskolor)

visar att investeringar i högre utbild
ning kan ha stora regionala samhälls
effekter. Det är också välkänt att en
region med stor andel välutbildad
arbetskraft drar till sig företag. De
investeringar som följer sker i regio
nen som helhet och inte i högskole
etableringens omedelbara närhet.
Vidare skapas en annan efterfrågebild
på varor och tjänster. Varuutbudet
breddas och nischas mot kvalitets
produkter samtidigt som de boende
efterfrågar ett bredare utbud av kultur
och upplevelser.

Investering i forskning och
utbildning lyfts som en av de
viktigaste faktorerna för
regional utveckling.
Investeringar i arenor och andra
större anläggningar för kultur och
evenemang kan ge direkta effekter,
dels i form av ökad sysselsättning i
verksamheten i fråga, dels i form av
fler externa besök till regionen. Det
i sin tur ger upphov till indirekta
effekter såsom intäkter till hotell,
restauranger och andra varu- och
tjänsteleverantörer.
Rapporten innehåller åtta fallstudi
er som representerar de fyra investe
ringskategorier som belysts ovan. I de
åtta fallstudierna har studien skiljt på
investeringar som ska skapa nya för
utsättningar genom ökad tillgänglig
het, attraktivitet etc., och investering
ar som ska åtgärda kapacitetsbrist,
brukarkrav på förbättringar etc. Vi
har också lyft in fall där privata inves
teringar varit ”utlösande faktor”. Fall
studierna är uppbyggda med en lik
artad struktur: en kort inledning
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Kartan visar de åtta
undersökta fallstudierna.

beskriver bakgrund och basfakta om
fallet. Därefter följer en redogörelse av
bakgrunden och motiven till investe
ringen samt en berättelse om vad som
hänt med investeringen och om den har
genererat ytterligare investeringar.
Avslutningsvis diskuterar vi resulta
ten med stöd i det analytiska ramverk
som beskrivs i inledningskapitlet.
Sammanfattningsvis är fallstudier
na samstämmiga på en punkt: Man
kan se att investeringar inte generellt
kan sättas in i förutsägbara kedjor av
effekter. I stället är det de enskilda
processerna – med samspel mellan
olika parter – som har avgörande
betydelse för utfallet. Att processer
har stor betydelse är väl känt från
governanceforskning och de studera
de fallen visar tydligt att det ibland
finns brister i samspelet mellan
offentliga och privata aktörer. Dessut
om finns brister i länkningen mellan
det tidiga och mer strategiska skedet
och det senare skedet då mer pragma
tiska perspektiv ”tar över” och man
”gör som man alltid gjort”.

Vi kan se att investeringar
inte generellt kan sättas in
i förutsägbara kedjor av
effekter.
Det faktiska förloppet motsvarar
generellt inte de ambitioner och för
väntningar som fanns i början, både i
offentliga och i privata initiativ. Effek
terna dröjer längre än vad det offent
liga hade förväntat sig och privata
aktörer anser inte att man har råd att
vänta ut dem. Flera av fallen visar
också att det krävs ett nära samarbete
för att synergieffekter ska utvecklas.

Det gäller såväl mellan offentliga för
valtningar, t.ex. Tensta och Flemings
berg där satsningar på utbildning, kul
tur och centrumverksamheter inte har
skett samordnat, vilket försvårar eller
förhindrar synergieffekter. Det gäller
även samverkan mellan offentliga och
privata aktörer, där Alvik är ett exem
pel på samverkan som fungerat min
dre bra medan Kista är ett exempel
på en väl utvecklad samverkan. Det
gäller också mellan fastighetsägare.
Hammarby Sjöstad är ett exempel där
många små fastighetsägare agerar
oberoende av varandra, och därmed
blir det svårt att skapa ett varierat
utbud av butiker och tjänster som för
stärker varandra. I Telefonplan och
Flemingsberg har fastighetsägarna
inte kunnat medverka till att ”rätt”
blandning av företag etablerar sig i
området. Den utvecklingen kan ta
lång tid, vilket innebär risker för

hyresförluster, eller så beror det på att
fastighetsbolaget inte har denna typ
av samhälleliga mål.
Sammanfattningsvis krävs vissa
saker för att investeringar ska leda till
följdinvesteringar som ger synergi
effekter. Processerna måste drivas
• medvetet, genom ett gemensamt
lärande mellan aktörerna som tyd
liggör omvärldsförutsättningarna
för den aktuella investeringen
• uthålligt, eftersom det tar tid för
investeringar att få genomslag
• flexibelt, med stor uppmärksamhet
på ”timing” dvs. agerande vid ”rätt”
tillfälle.
Detta kräver en tydlig utgångspunkt
med villkor för en långsiktig samver
kan inom ett område, något som vi här
har valt att kalla för en samverkans
plattform.

10

Summary

T

he report examines the
impact of different
investments within the
Stockholm region on one
another. The original
question was what syner
gies can be identified between invest
ments in the Stockholm region.
Whether it can be shown that public
investments have led to private invest
ment that would not otherwise have
been made, as well as how knowledge of
any relationship can be utilised going
forward. The focus of the study has
been widened to illustrate other effects
that may be associated with the invest
ments, such as security and wellbeing.
The aim of the study is to increase the
knowledge of the connections which
may exist between different invest
ments in the region, and to examine
whether the effects can be described as
synergies, where the combined effects
have become greater when one invest
ment is followed by another.
The introduction describes what
research generally says about the loca
tion of and investments in businesses in
a metropolitan region. The report high
lights explanations related to (1) the
large domestic market for products and
services – dependent on global net
works and a high level of external acces
sibility, (2) the robust and differentiated
labour market – dependent on internal
accessibility which creates integration
in the region and (3) co-located and
specialised companies in clusters –
where proximity creates development
of shared knowledge. In studies of the
process whereby one investment is fol
lowed by several, which together create
new opportunities for further develop

ment, explanations may therefore be
sought in any or a combination of these.
This makes it difficult to draw general
ised conclusions about the effects of
individual investments in a specific
area.
The introduction also highlights the
expected effects of investments in
infrastructure, housing, R&D and edu
cation, and in cultural and events facili
ties. The effects here can be summa
rised as follows.
The relationship between invest
ments in infrastructure and regional
and local development is extensive. In
the long term, it is clear that being con
nected to a modern infrastructure is
crucial for a location’s development.
One only needs to examine the expan
sion of the Swedish railway network
and the places which were connected
and those which were not in order to
observe such effects. However, observ
ing from this the direct correlation
between an increase in the capacity of
the road network, for example, and a
part of a city’s development is more
difficult.
If there is no additional housing as
people move to the city, an efficient
infrastructure does not help. Studies in
other countries – where house prices
even more clearly reflect the relation
ship between the demand for and sup
ply of housing – show that high house
prices hamper growth, even though
incomes are often higher than the
national average, and that strategic
investments in housing can increase a
city’s competitiveness by offering
affordable residential property.
Investment in science and education
is highlighted as one of the most impor

tant factors for regional development.
Research on the relationship with high
er education (universities and colleges)
shows that investment in higher educa
tion can have significant regional eco
nomic effects. It is well-established that
a region where a large proportion of the
workforce is well educated attracts busi
nesses. The investments which follow
are made in the region as a whole and
not in the immediate vicinity of the uni
versity. This also creates a different
demand scenario for products and ser
vices. It is well-established that the sup

Investment in science
and education is highlighted as one of the most
important factors for
regional development.
ply of goods is broadened and niched
towards quality products and that a
broader and more diverse range of cul
ture and experiences is demanded.
Investments in arenas and other larg
er facilities for culture and events can
give rise to direct effects, partly in the
form of increased employment in the
business in question, and partly in the
form of increasing numbers of visitors
to the region. This in turn gives rise to
indirect effects such as revenue for
hotels, restaurants and other suppliers
of goods and services.
The eight case studies examined rep
resent the four investment categories
highlighted above. Here, the study has
distinguished between investments
made with the aim of creating new
opportunities through increased acces
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sibility, attractiveness, etc., and invest
ments made in order to address a lack of
capacity, user demand for improve
ments, etc., and also to act as a boost in
cases where private investment has
been a ‘trigger factor’. The case studies
are formulated using a similar struc
ture: a brief introduction describes the
background and basic facts of the case,
followed by an account of how the
investment initiative was taken and
why, which is then followed by a report
on what happened to the investment
and whether it has generated further
investment. Finally, the results are dis
cussed with the aid of the analytical
framework described in the introducto
ry chapter.
The overall conclusions are as fol
lows. The case studies show one major
convergence point. We can see that
investments cannot generally be put
into predictable chains of effects.
Instead, a picture emerges where the
individual processes – with interaction
between the various parties – are cru
cial to the outcome. The fact that pro
cesses are of great importance is well

We can see that investments
cannot generally be put into
predictable chains of effects.
known from governance research.
What has become particularly clear in
the cases studied is the lack of interac
tion, partly between the public and pri
vate sectors, and partly in terms of the
link between the early, more strategic,
stages and the later stages, when a more
pragmatic approach ‘takes over’ of ‘do
what we’ve always done’.

Generally speaking, the initial aspi
rations and expectations of both public
and private initiatives have not been
matched by the actual course of events.
There is a longer time delay before the
effects are seen than the public sector
expected and the private sector does
not feel it can afford to wait. Many of
these cases demonstrate the need for
close cooperation in order to develop
synergy effects. This applies between
public authorities such as Tensta and
Flemingsberg, where investments in
education, culture and central busi
nesses have not been coordinated,
which has hampered or prevented syn
ergy effects. This applies equally to
cooperation between the public and
private sectors, where Alvik represents
non-cooperation while Kista is an
example of well-developed cooperation.
This also applies to property owners.
Hammarby Sjöstad is an example of
several small property owners acting
independently. This reduces the oppor
tunities to create a diverse range of
shops and services that strengthen one
another. Telefonplan and Flemingsberg
are examples of cases where property
owners have been unable to help estab
lish the ‘right’ mix of companies in the
area. Either because the development
takes a long time and therefore involves
the risk of loss of rent or because the
property company’s remit does not
include this kind of social objective.
The conclusion drawn from the study
can be summarised by saying that
investments which lead to follow-on
investments that provide synergy
effects require: processes to be driven

• deliberately, through mutual
learning between participants that
clarifies the external conditions for
the investment in question,
• sustainably, because it takes time for
investments to have an impact,
• flexibly, with particular attention to
‘timing’, in other words taking action
at the ‘right’ time.
This requires
• a clear basis with the conditions for
long-term cooperation within an
area, something which the study has
chosen to call a cooperation plat
form.
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Inledning

H

ur påverkar olika
investeringar i Stock
holmsregionen varan
dra? Kan man genom
offentliga investe
ringar få till privata
investeringar? Vilka effekter kan ses
av olika investeringar? Kan det påvi
sas att offentliga investeringar har lett
till privata investeringar som annars
inte skulle ha genomförts? Hur kan
kunskapen om eventuella samband
nyttiggöras framåt? Detta är frågor
som tas upp i denna rapport.
Frågorna har sedermera vidgats till
att även omfatta andra effekter som
kan ha samband med investeringarna,
såsom trygghet och trivsel. Målet med
studien är att öka kunskapen om vilka
samband som kan finnas mellan olika
investeringar i regionen samt att se om
effekterna kan beskrivas som synergier
– dvs. sammantaget större effekter än
att en investering följs av en annan.
Dessutom vill vi utifrån den teore
tiska referensramen diskutera hur
olika investeringar påverkar varandra
samt visa hur offentliga respektive
privata investeringar kan ge upphov
till ytterligare privata investeringar.
Denna studie omfattar en kortfattad
redovisning av aktuell teoribildning
kring de troliga effekterna av investe
ringar samt åtta fallstudier som för
djupat belyser de processer som den
inledande investeringen har gett upp
hov till. Utifrån teorierna och empirin
i de åtta fallstudierna har vissa slut
satser dragits som också bygger på
processanalyserna och därmed berör
governancefrågor.

1
2

Vad säger teori och andra studier?
Det är väl känt att en viss investering
ofta leder till nya investeringar och
därmed till ekonomisk aktivitet och
regional utveckling. I det följande
redovisas kortfattat vad som hittills
belysts och hur detta har omsatts i teo
rier som kan förklara och förutsäga
framtida utvecklingsförlopp.
De frågor som vi försöker få svar på
här går emellertid längre än att följa
de efterföljande processer som har
uppstått efter en viss investering:
Kan man i Stockholmsregionen –
som i sin helhet har en dynamisk
utveckling – avgöra vilka enskilda
effekter en investering i ett bestämt
läge får, och därmed dra slutsatser om
och hur offentliga investeringar påver
kar en viss plats eller stadsdel? Går det
att se om detta i sin tur kan innebära
s.k. synergieffekter dels för platsen,
dels för regionen (som i detta fall avser
Stockholmsregionen)? Dessa frågor
har betydelse om en viss investering
går ut på att förändra förutsättningar
för en plats, eller om investeringen
mer är en följd av att dynamiken på
platsen kräver åtgärder för att utveck
lingen ska kunna fortsätta.
I det följande redovisas vad forsk
ningen allmänt säger om investering
ars effekter och hur de synes påverka
varandra. Studien tar upp investering
ar i infrastruktur, bostäder, FoU och
utbildning samt kultur- och evene
mangsanläggningar.
Regional utveckling
Forskning om regional- och urbaneko
nomisk forskning har visat att globali

seringen är kopplad till urbanisering –
särskilt i stora och dynamiska stads
regioner. Förklaringar till detta har
utvecklats inom NEG1 (New Economic
Geography) som lyfter fram de agglo
merationsfördelar som accentueras av
ekonomin i kunskapssamhället. Hårt
sammanfattat kan storstadsregionens
högre tillväxt, ekonomiskt och befolk
ningsmässigt, förklaras på tre nivåer.
1. Storstadsregionen som
importnod för nya produkter
och idéer
En stor ”hemmamarknad” och hög
internationell tillgänglighet skapar
avsättning för nya och inledningsvis
ofta dyra produkter och tjänster. Det
finns helt enkelt tillräckligt många
individer och hushåll som har ekono
miska förutsättningar att efterfråga
nyheter – och en kultur som premierar
konsumtion som ett uttryck för livsstil
och värderingar. Lönsamheten för en
produkt är ofta som störst innan kon
kurrenter har hunnit utveckla liknan
de koncept. En framgångsrik intro
duktion leder vidare mot stora serier
och sjunkande priser, vilket öppnar
för fler företag i både produktions- och
serviceleden.
Storstadsregioner ingår ofta i globa
la nätverk med utvecklade samspel
mellan enheter i multinationella före
tag där beslut tas om import- och
exportflöden.2 Företag inom olika
branscher har därför en fördel av att
finnas i storstäder och att lokalisera
sin utvecklings- och marknads
föringsverksamhet dit. Nya och ofta
komplexa produkter utvecklas i sam

Se t.ex. Krugman, Paul R., Geografi och handel, 1. uppl., SNS (Studieförb. Näringsliv och samhälle), Stockholm, 1996.
Hårsman, Johansson, Klaesson, Strömquist, Översikt av forskning om urbana strukturer, RTK 2009.
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verkan mellan specialiserade företag.
Specialiserade företag kräver en
kundkrets som är svår att finna i till
räcklig utsträckning utanför stor
stadsområdet – trots kontakter och
kommunikation via IT. Kvalificerade
utvecklingsarbeten med olika specia
lister kräver personliga möten, och det
är i sådana möten som kommunika
tion och tillit kan utvecklas och reell
kreativitet uppstå. Och det är också då
nya idéer kan utvecklas till produkter
och tjänster som kan avsättas på en
marknad – det som kallas innovatio
ner. Stora företag är också inköpare av
specialist- och konsulttjänster.
Om avsättningsmarknaden för nya
produkter och tjänster, enligt ovan, är
störst i storstaden visar det senare reso
nemanget att också produktionsförut
sättningar för nya produkter och tjäns
ter är mycket goda i storstaden. Inno
vationsprocesser är således en viktig
faktor i storstadsområdens tillväxt.
Men storstädernas utveckling är
inte enbart driven av specialiserade
och kunskapsintensiva verksamheter.
Många serviceverksamheter – både
personlig och företagsknuten service
som inte kräver högre utbildning

– kräver emellertid betydande kund
underlag. Storstaden är hemvist för
kemtvättar, tryckerier, blomvatt
ningsföretag, serveringar etc. Det
finns med andra ord såväl välbetalda
specialistfunktioner som lågbetalda
instegsjobb där en stor ”hemmamark
nad” är avgörande för etableringen.
Storstaden har sålunda en mix av:
• storföretag – särskilt deras strate
giska enheter och stabsfunktioner
• specialiserade företag med t.ex.
finansiella tjänster, marknadsfö
ring, juridisk rådgivning, design,
mjukvaruföretag med IT-produkter
och support-tjänster, s.k. KIBSföretag (Knowledge Intensive
Business Services)
• enklare serviceverksamheter
Till detta kommer offentlig adminis
tration och offentligt finansierade
utbildnings-, vård- och omsorgstjäns
ter som står för en betydande del av
arbetsmarknaden och sysselsättning
en. Sammantaget leder detta till lägre
arbetslöshet, ett lägre konjunktur
beroende och en självgenererande
tillväxt3.

Figur 2. Storleken på den lokala
arbetsmarknaden ökar möjligheter
till matchningen vilket leder till
självförstärkande tillväxt

Figur 1. Kontaktflöden och innovationsprocesser i storstäder

Marknad

2. Storstaden som lokal
arbetsmarknad
Den lokala arbetsmarknadens dyna
mik och funktionssätt är av stor bety
delse för utvecklingen i en region.
Arbetsmarknadens storlek och inte
gration bestäms av möjligheterna att
klara pendlingen mellan bostad och
arbete. Regionens inre tillgänglighet
är med andra ord en nyckelfaktor.
Arbetsmarknadens storlek ger stor
stadsregionen viktiga konkurrens
fördelar. Den stora mängden nåbara
arbetsplatser ökar förutsättningarna
för att enskilda arbetstagare ska finna
ett arbete som motsvarar deras intres
sen och kvalifikationer. En väl diffe
rentierad arbetsmarknad betyder allt
mer när människor bestämmer var de
ska bo. Omvänt får företagen i en
befolkningstät region tillgång till ett
stort utbud av arbetskraft så att möj
ligheten till s.k. matchning på arbets
marknaden växer. Detta gynnar
arbetsdelning, specialisering och
vidareutbildning som i sin tur ökar
regionens produktivitet och ekono
miska tillväxt.
Med en hög andel dubbelarbetande
hushåll förstärks fördelen av en stor

Geografisk
marknadspotential

Storstad

Växande
marknad

Innovationssystem

Lokal
arbetsmarknad

Ekonomisk
tillväxt

Matchning

Innovativa
nätverk

Omvärld

Lokalisering
med skalfördelar

Specialisering
Arbetsdelning

Källa: Liljeström, & Strömquist Den nya ekonomiska
geografin, Fritzes 2000.
Källa: Figur 1a från Engström & Cars Stadsutvecklingens betydelse för kreativitet och innovationer,
Insikt 2010:2 Malmö stad samt Figur 1b från
Liljeström & Strömquist Den nya ekonomiska
geografin, Fritzes 2000.

3

Cars, Göran & Engström, Carl-Johan (red.), Stadsregioners utvecklingskraft: trender och nya perspektiv, Kungliga tekniska högskolan, Stadsregioner
och utvecklingskraft, Stockholm, 2008.
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och differentierad arbetsmarknad.
Tidigare flyttade en familj ofta i sam
band med att mannen i hushållet bytte
arbete men en sådan flytt kan i dag
försvåra för den andra försörjande
parten i hushållet att få ett lämpligt
jobb eller att vidareutbilda sig. I ett
mer jämställt samhälle tenderar hus
hållen att bli mindre flyttbenägna,
särskilt som även barnen har ett ord
med i laget i familjeangelägenheter.
Det går att studera och byta arbete
genom att pendla i stället för att flytta
– om man bor i en väldifferentierad
arbetsmarknad, dvs. en storstadsregi
on. Det ökar samtidigt värdet av att
bostaden är högtillgänglig. I centrala
delar och i trafiknoder ökar attraktivi
teten och priserna på enbostadshus
och bostadsrättslägenheter, och detta
gäller även mindre städer i storstads
regionen. Vi kan tala om en flerkärnig
het även om storstadens centrala delar
är mycket dominerande i arbets- och
servicerelationerna. Förorter och
småorter med dåliga (tvär)förbindel
ser minskar i attraktivitet 4 .
Den inre tillgängligheten är således
en viktig förklaringsfaktor och sanno
likt är den viktigare än de ofta mer
framlyfta aspekterna attraktivitet
samt önskan om en urban livsstil.
Dessa aspekter kan emellertid betrak
tas som följdeffekter som påverkar
utvecklingen genom synergier mellan
förändringar i tillgänglighet, efterfrå
gan på attraktiva och trygga miljöer
som gynnas av en blandning av bostä
der och verksamheter – inte minst
serviceverksamheter och mötes
platser – i offentliga rum.
3. Kluster i storstadsregionen
Ordet kluster saknar vedertagen bety
delse. Olika aktörer, från forskare till
regionala organ med utvecklings
ansvar, använder begreppet på vitt
skilda sätt. Förvirringen ökar när
företagsnätverk och myndighetsini
tiativ använder begreppet i olika och
oftast positivt laddade sammanhang.
I stället för en företeelse blir det en

4
5
6
7

egenskap att använda i t.ex. place
marketing. Det har därför blivit svårt
att hitta ett enhetligt sätt att använda
ordet inom forskning. I denna rapport
används Tillväxtverkets definition:
”Geografiska koncentrationer av rela
terade företag och aktörer som präglas
av ett ömsesidigt beroende och påver
kan på varandra.” 5 Med denna defini
tion är kluster en marknadsdriven
företeelse.
Kluster, där ordet är förknippat med
särskilda samverkansformer mellan
företag, akademi och myndigheter,
har vuxit fram inom regional utveck
lingspolitik6. Genom en aktiv s.k.
klusterpolitik förväntas regioner
kunna främja strukturell omvandling
och vitalisera vissa industriella sekto
rer genom att främja samverkan med
tillämpad forskning.
Geografiska koncentrationer av
relaterade företag, dvs. samlokalise
ringsfördelar uppstår ofta inom när
besläktade branscher – s.k. horison
tell integration. Kista (ICT-kluster)
är det tydligaste exemplet inom
Stockholmsregionen och förklaras
ofta med fördelar som uppstår genom
kunskapsspridning och kompetens
utveckling. Men samlokaliserings
fördelar genom kunskapsöverföring
uppstår också mellan olika branscher
som ingår i en förädlingskedja – dvs.
vertikalt integrerade7 företag. Finan
sieringsrådgivning, IT-tjänster,
design samt marknadsföringstjänster
och påtryckningstjänster (lobbying)
är exempel på branscher i sådana
kluster, t.ex. beskrivs företagsområ
den som Värtahamnen i Stockholm
och Uppsala Science park i den vidare
Stockholmsregionen som sådana
kluster. Sådana kluster ökar möjlig
heterna att konkurrera på en global
marknad genom att med låga tran
saktionskostnader utveckla koncept
från idé till färdig produkt.
Bästa exemplen på framgångsrika
kluster är där samlokaliserade företag
inom en huvudbransch drar till sig
företag som har insatsvaror och

Figur 3. Kluster som grund för
samlokalisering, innovationer och
självförstärkande tillväxt
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nätverk

Omvärld
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Källa: Figur 3a från Engström & Cars Stadsutvecklingens betydelse för kreativitet och innovationer, Insikt
2010:2 Malmö stad samt figur 3b från Liljeström, &
Strömquist Den nya ekonomiska geografin, Fritzes
2000.

Figur 4. Tillväxtfördelar för stor
stadsområden i den globaliserade
ekonomin
Omvärld
Internationella kontakter
och influenser
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Lokal arbetsmarknad
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Källa: Cars, Göran & Engström, Carl-Johan (red.),
Stadsregioners utvecklingskraft: trender och nya
perspektiv, Kungliga tekniska högskolan, Stads
regioner och utvecklingskraft, Stockholm, 2008.

Cars, Göran & Engström, Carl-Johan (red.), Stadsregioners utvecklingskraft: trender och nya perspektiv, Kungliga tekniska högskolan,
Stadsregioner och utvecklingskraft, Stockholm, 2008.
www.tillvaxtverket.se
EU publicerade 2008 ett ramverk för klusterpolitik.
Nilsson J och Uhlin Å, Regionala innovationssystem, Vinnova 2002.
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insatstjänster. Klustret består då van
ligtvis av företag inriktade på att
utveckla rådgivning och stödfunktio
ner för det specifika branschområdet.8
Sammantaget ger det förutsättningar
till ökad specialisering och karriär
möjligheter genom möjligheten att
byta anställning inom klustret, vilket
leder till fortgående lärprocesser som i
sin tur ökar konkurrensfördelarna.
Det uppstår vad som kallas tyst kun
skap i en kollektiv process som ger för
steg för klustret som helhet. En kon
centration av horisontellt eller vertikalt
integrerade företag har således en
kritisk massa9 där den samlande kom
petensen ger förutsättningar för
utveckling av nya avancerade produk
ter och tjänster inte bara vid ett till
fälle utan har kapacitet till ständig
förnyelse.
4. Summering
Enligt det ovanstående resonemanget
kan lokalisering av och investeringar i
verksamheter i en storstadsregion ha
förklaringar på tre nivåer:
• den stora hemmamarknaden för
produkter och tjänster – beroende
av globala nätverk och hög yttre till
gänglighet
• den robusta och differentierade
arbetsmarknaden – beroende av
inre tillgänglighet som skapar inte
gration i regionen
• samlokaliserade och specialiserade
företag i kluster – beroende av när
het och utveckling av gemensam
kunskap.
En investering följs av flera och
samlat skapar de nya förutsättningar
för fortsatt utveckling, och förklaring
arna till detta finns alltså på någon av
dessa tre nivåer eller på en kombina
tion av nivåer. Detta gör det svårt att
dra några generaliserade slutsatser
om effekterna av enskilda investering
ar i ett specifikt område. Som man kan
se i fallstudierna kan såväl effekter

8
9
10
11
12
13
14

som uteblivna sådana också kopplas
till de specifika processer som sker
mellan offentliga och privata aktörer.
Innan vi följer dessa fall och drar
slutsatser om dem vill vi också söka
förklaringar i relation till vilka typer
av investering som kan förväntas ge
olika sorters följdeffekter. I det följan
de gör vi en kort exposé över forsk
ningen kring investeringar i infra
struktur, bostäder, FoU och högre
utbildning samt kultur- och evene
mangsanläggningar.
Vad säger forskningen om
effekter av olika typer av
investeringar?
1. Investeringar i infrastruktur
Det finns ett starkt samband mellan
investeringar i infrastruktur samt
regional och lokal utveckling. I det
långa perspektivet är det tydligt att
anknytningen till modern infrastruk
tur har varit avgörande för en orts
utveckling, och för att se effekterna
räcker det att studera det svenska
järnvägsnätets utbyggnad och de orter
som har kopplats upp respektive läm
nats utanför. Därifrån är det dock
betydligt svårare att se direkta sam
band mellan en kapacitetsökning i
t.ex. vägnätet och en del av en stads
utveckling10. Studier som t.ex. Svensk
Tätort11 och E4-staden12 visar emeller
tid att omstruktureringen av staden
och stadslandskapet blir betydande
över tiden allteftersom transport
systemet i tätorterna utvecklas.
Här ska vi främst beröra sambandet
mellan en investering i infrastruktur
och effekterna på markvärdet. Detta
samband är å andra sidan inte belyst i
särskilt många svenska studier av
investeringar i infrastruktur, vilket
kan förklaras av att dessa investering
ar under lång tid (efterkrigstiden) har
skett med offentliga medel. Effekterna
på markvärdet är således inte en för
utsättning för investeringsbeslutet.

Inte heller har markvärdesstegringen
kunnat ge lokalsamhället några intäk
ter då fastighetsskatten har varit
nationell (till skillnad från i de flesta
länder där den är den främsta lokala
skattekällan). På senare tid har infra
struktur börjat medfinansieras genom
privata medel och då har intresset ökat
– främst knutet till möjligheter att få
igen en investering i form av ökat
markvärde. En aktuell studie13 visar
att sambandet är tydligt. Markvärdet
har ökat med 1–7 procent för bostäder
och betydligt mer för vissa verksam
heter (kontor upp till 14 procent och
handel upp till 37 procent) om avstån
det från en järnvägsstation varit min
dre än 500 meter. Studien visar vidare
att en tänkt järnvägslinje (Norrortsba
nan) som skulle förbinda Täby, Kista,
Jakobsberg och Bålsta med Västerås
respektive Uppsala teoretiskt skulle
kunna finansieras genom ökade fastig
hetsvärden i stationsorterna, då fast
ighetsvärdestegringen med stor sanno
likhet överstiger projektets kostnader.
Summerar vi forskningen kan
markvärdets variation inom och mel
lan regioner sättas in i modeller som
bygger på tillgänglighet och transport
kostnader. En plats tillgänglighet
bestäms av dess anslutning till trans
portnätverket, och tillgängligheten är
som störst där de sammanvägda
transportkostnaderna är som lägst –
dvs. i noderna.14 Förväntningar om
markvärdets framtida avkastning till
följd av tillgängligheten kapitaliseras i
form av ett nuvärde på de framtida
intäkterna och avspeglas således i
markens pris. De fallstudier som berör
investeringar i infrastruktur är Tvär
banan och ”Nacka strand pendelbåt”.
2. Investeringar i bostäder
Ett storstadsområdes tillväxt är som
visats ovan beroende av dess yttre och
inre tillgänglighet och således av en
väl fungerande infrastruktur. Men

Innovativa verksamheter i storstäder, en forskningsöversikt, RTK 2008.
Christensen L & Kempinsky P, Att mobilisera för regional tillväxt, Lund 2004 .
Modée Viktor, Hur påverkas fastighetsvärden av en stor satsning på infrastruktur? Södra Länken, KTH 2006.
Engström, Svensk tätort – bebyggelsebeskrivning för planeringsändamål, Kommunförbundet 1988.
Bergman, Bosse, E4-staden: det trafikala stadslandskapet längs E4:an genom Stockholm, Stockholmia, Stockholm, 2008.
Pikosz, Tiberg, How improved rail infrastructure will affect property values in northern Stockholm, KTH 2011.
Anderstig, Christer, Från statlig fastighetsskatt till regional markskatt, Regionprogrammet, Landstingsförb., Stockholm, 1993.
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dessa drivkrafter sätts ur spel om inte
bostäder tillkommer i takt med att
människor söker sig till storstaden.
I andra länder kan bostadspriserna
tydligare spegla sambandet mellan
efterfrågan och utbudet på bostäder,
och studier i sådana länder visar att
höga bostadspriser hämmar tillväx
ten, trots att inkomsterna oftare är
högre än för landet i genomsnitt, samt
att strategiska satsningar på bostäder
kan öka en orts konkurrenskraft
genom att erbjuda prisvärt boende.15
I Sverige har studier gjorts som vär
derar de kvaliteter som gör bostaden
attraktiv.16 De faktorer som under
sökts är:
• tillgänglighet
• tillgång till gatunät och urbana
verksamheter
• närhet till park och vatten
• kvartersform
• områdets status ur ett socioekono
miskt perspektiv.
Enligt studien är tillgång till urbana
verksamheter, i form av hög täthet av
både bostäder och verksamheter,
avgörande för områdets attraktivitet
och bostadsrätternas priser. I andra
studier nämns också trygghet. Miljöer
med en blandning av verksamheter får
ett stadsliv under fler av dygnets tim
mer, och det skapar en trygghetskäns
la som också gör området mer attrak
tivt. Men även efter en fysisk upprust
ning som uppvisar positiva sociala
effekter uppnår man ökad attraktivi
tet.17 En parallell finns i amerikanska
studier som har undersökt samband
mellan serviceutbud och attraktivitet.
Välskötta offentliga miljöer har en
direkt påverkan på huspriser i USA,
liksom närhet till bra skolor.18
Resultaten från dessa studier kan
sammanfattas i att en fortsatt stor
stadsutveckling kräver ett tillräckligt
utbud av urbana verksamheter samti
digt som utbudet ska har rätt kvalite
15
16
17
18
19
20
21

ter och kännas tryggt. Här kan vi med
andra ord tala om synergieffekter för
regional utveckling där såväl kvantitet
som kvalitet har betydelse.
De fallstudier som berör bostäder
handlar om Tensta, Minneberg, Alviks
strand och Hammarby Sjöstad.
3. Investeringar i FoU och
utbildning
Investering i forskning och utbildning
lyfts som en av de viktigaste faktorer
na för regional utveckling. Forskning
en kring sambandet mellan högre
utbildning (universitet och högskolor)
och investeringar visar att investering
ar i högre utbildning kan ha stora regi
onala samhällseffekter. Det samman
hänger med att höglöneländer som
Sverige måste specialisera arbetskraf
ten i en globaliserad ekonomi (se ovan).
Specialiserad arbetskraft är i dag
som regel högskoleutbildad, ofta även
på forskarnivå. Men sambandet mel
lan investering i utbildning och positi
va effekter på samhällsutvecklingen
är mer komplext än så. Flera studier19
har visat att det krävs en speciell kul
tur för att få påtagliga effekter på sam
hällsutvecklingen, och denna kultur
är det som oftast benämns socialt
kapital och som kännetecknas av
örmåga till samarbete, nätverksbil
dande och tillit. Sambanden är också
svårstuderade och kräver en kombina
tion av kvalitativa och kvantitativa
metoder.
Investeringar i utbildning brukar ge
effekter på flera nivåer. Direkta effek
ter är t.ex. den s.k. ”regementseffek
ten” som innebär att ett flertal avlöna
de forskar- och lärartjänster tillför
regionen löne- och skattemedel som i
sig ökar köpkraften. Detsamma gäller
även studenterna även om deras köp
kraft är på en annan nivå. Det som
lyfts fram (ofta okritiskt) är påverkan
på innovationskraften i regionen. Nya
forskningsrön omsätts i produkt- och

tjänsteidéer som i sin tur omsätts i
företagande. Här är den sociala väven
av särskild betydelse eftersom det inte
är självklart med ett fungerande utby
te mellan universitetet (med sin meri
teringskultur och värdemätare) och
näringslivet (med helt andra incita
ment för framgång och utveckling).
Tvärtom finns tecken på att väletable
rade universitet med framgångsrik
forskning har svårare att utveckla en
produktiv nätverkssamverkan med
näringslivet än nyare universitet –
som å andra sidan ännu inte kan upp
visa några forskningsresultat. Vi får
en paradox: produktiv samverkan är
svår att etablera där den har bäst för
utsättningar, och där samverkan sker
finns mindre att samverka om.
Det är dock väl belagt att en region
med stor andel välutbildad arbetskraft
drar till sig företag. De följdinveste
ringar som då kommer gäller regionen
som helhet och sker inte i högskole
etableringens omedelbara närhet –
även om det också finns exempel på
detta. Samtidigt finns en större efter
frågan på varor och tjänster i regioner
med stor andel högutbildade. Det är
väl belagt att varuutbudet breddas och
nischas mot kvalitetsprodukter samt
att dessa kunder efterfrågar ett bredare
utbud av kultur och upplevelser.20
För att uppnå interaktion och kreati
va möten behöver företagande och
forskning alltså stabila relationer och
en tillgänglig fysisk miljö som under
lättar möten. Universiteten har histo
riskt etablerats utifrån två principer,
universitas och collegium. Universi
tasprincipen står för en integration
både i staden och i samhället. Collegi
umprincipen – med särskilda univer
sitetscampus – representerar ett sam
hälle efter denna modell. En fördel för
campusetableringar är att särskilt
kunskapsknutet näringsliv kan etable
ras i omedelbar närhet till universite
tet i s.k. science parks.21

Glaeser, Edward L., Stadens triumf: hur vår största uppfinning gör oss rikare, smartare, grönare, friskare och lyckligare, 1:a uppl., SNS förlag,
Stockholm, 2012.
Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen, PM 2011:3 Regionplanekontoret (nuv. TMR), Stockholm 2011.
Nilsson Joel, Ekonomiska effekter av trygghetsåtgärder i bostadsområden, KTH 2007.
Larsen James E; Public services satisfaction and single-family house prices in the USA, Internat Journal of Housing Markets and Analysis, Vol 3 2010.
Se t.ex. Sörlin, Sverker & Törnqvist, Gunnar, Kunskap för välstånd: universiteten och omvandlingen av Sverige, 1. uppl., SNS (Studieförb. Näringsliv
och samhälle), Stockholm, 2000.
Snickars m.fl, Metropolitan Innovation Systems, Springer 2010.
Larsson, Bo (red.), Univer-city: the old middle-sized European academic town as framework of the global society of science - challenges and
possibilities, Sekel, Lund, 2008.
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De fallstudier som berör investe
ringar i FoU och utbildning handlar
om Södertörns högskola i Flemings
berg, Kista med investeringar i såväl
offentlig som privat FoU, Telefonplan
samt Tensta gymnasium.

22
23
24
25

FOTO: T ymon H. Pigon / whiteboxstudios

4. Investeringar i kultur,
evenemangsanläggningar,
kontor, handel m.m.
Investeringar i arenor och andra stör
re anläggningar för kultur och evene
mang har analyserats som en del i en
regional utveckling – ofta i regioner
som ska ställa om sin ekonomi från
stagnerande industriell verksamhet
till tertiära näringar (servicerelatera
de näringar). Men de har också analy
serats som del i ett allt bredare utbud
av upplevelseprodukter och tjänster22.
Investeringen kan ge direkta effekter
dels i form av ökad sysselsättning i
verksamheten i fråga, dels i form av
ökande externa besök till regionen.
Det i sin tur ger upphov till indirekta
effekter såsom intäkter till hotell, res
tauranger och andra varu och tjänste
leverantörer. Detta kan då påverka
den regionala ekonomin med synergi
effekten ökad köpkraft.
Studier av detta slag har ofta gjorts
på avgränsade orter (t.ex. Bilbao,
Röros och Vara) men det finns en
OECD-studie23 som visar att effekter
na av kultur- och evenemangsinveste
ringar blir större ju större regionen är.
Det beror sannolikt på att fler vill ta
del av kulturutbudet när det blir större
och mer varierat. Ytterligare en förkla
ring är att livsstilen i storstäder tende
rar att dra mot upplevelsekonsumtion.
Enligt Glaeser24 är det sannolikt att
storstadsbon spenderar 20–44 pro
cent mer pengar på konserter, musei
besök, biobesök etc. än vad en ickestorstadsbo gör (allt annat lika25).
Vad gäller den direkt lokala inver
kan på mark- och fastighetsvärden
finns det få relevanta studier. De stu
dier som finns indikerar att fastighets
värdena minskar inför och under byg
gandet, men ökar när anläggningen
väl är färdig. De positiva effekterna i

Investeringen kan ge
direkta effekter dels i form
av ökad sysselsättning i
verksamheten i fråga, dels
i form av ökande externa
besök till regionen. Det i sin
tur ger upphov till indirekta
effekter såsom intäkter till
hotell, restauranger och
andra varu och tjänsteleve
rantörer. Detta kan då
påverka den regionala
ekonomin med synergi
effekten ökad köpkraft.

form av mer service och högre status i
närområdet tar då över effekterna av
de ökade störningarna. Det senare
förutsätter dock att potentiella stör
ningar åtgärdas genom omsorgsfull
planering.
De fallstudier som behandlar
investeringar i kultur m.m. omfattar
Globen, Tensta konsthall och Alviks
strand + Alviks torg.
Studiens upplägg
Studien är upplagd på följande sätt:
• Först undersöker vi om de offentliga
investeringarna kan ge fler privata
investeringar till en viss plats i
Stockholmsregionen alternativt
leda till investeringar i ett angräns
ande område.
• Sedan undersöker vi om investe
ringar ar gett upphov till ytterligare
investeringar.
• Avslutningsvis tar vi ett av de stude
rade fallen och drar slutsatser om
vilka samband det kan finnas mel
lan olika investeringar. Därigenom
vill vi ge stöd till ett mer kraftfullt
och samordnat genomförande där
såväl offentliga som privata investe
ringar samverkar och där det påvis
bara resultatet kan beskrivas som en
synergi.

Ett flertal studier har gjorts, här refereras närmast till Tillväxtanalys rapport 2010:10.
OECD, Culture and local development, 2005.
Glaeser, Edward L., Stadens triumf: hur vår största uppfinning gör oss rikare, smartare, grönare, friskare och lyckligare, 1:a uppl., SNS förlag, Stockholm, 2012.
Inkomst, utbildning, civilstånd och ålder.
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En potentiell slutsats som
man kan dra när man
undersökt investeringar
utifrån denna uppdelning
kan vara att de offentliga
initiativen för att främja
utvecklingen kanske inte
behöver vara investeringar,
utan initiativ – såsom
marknadsföring och
förhandlingar – för att få
privata investerare att ta
första steget.

Investeringar kan påverka den fort
satta utvecklingen på olika sätt bero
ende på hur de har tillkommit. Studien
skiljer på proaktiva investeringar som
ska öka tillgängligheten, attraktivite
ten etc., och reaktiva investeringar
där utvecklingen har lett till kapaci
tetsbrist, brukarkrav på förbättringar
etc. Effekter uppstår naturligen också
efter privata investeringar som en
”utlösande faktor”. Med dessa
utgångspunkter för analyser av olika
fall tar studien upp följande typfall:
En proaktiv offentlig investerings
process strävar medvetet efter ny till
gänglighet och nya sammanhang. Syf
tet är att dra till sig nya verksamheter
och investeringar samt att öka trygg
het, trivsel och attraktivitet. Exempel
på proaktiva investeringar är en ny
bytespunkt, ett resecentrum eller ett
nytt kulturhus som drar besökare och

Investering

Proaktiv offentlig
investering

Effekt 1

ger området en ny image. I studien
representerar bl.a. Flemingsberg med
en rad stora satsningar denna kategori.
En reaktiv offentlig investerings
process är svaret på näringslivsinitia
tiv och enskilda initiativ, t.ex. etable
ring i stadens inre delar så som många
småföretag har gjort de senaste åren.
Där kan offentliga insatser underlätta
en fortsatt utveckling, t.ex. upprust
ning av gaturum som gynnar stads
livet och gör området mer attraktivt.
Reaktiva investeringar är med detta
synsätt också de upprustnings- och
förnyelseinvesteringar som sker i t.ex.
förorter av miljonsprogramkaraktär,
t.ex. Tensta som ingår i den här studien.
Gemensamma offentliga och privata
investeringsprocesser har under pro
cessens gång blivit framförhandlade.
De olika investeringarna kan uppfat

Effekt 2

Effekt 3

drar till sig nya
verksamheter

som drar till sig
ännu fler verk
samheter

nya
verksamheter
ökad attraktivitet
inga följdeffekter

Reaktiv offentlig
investering

möter (verksamhe
ters) behov men ger
inga direkta nyin
vesteringar

bättre förutsätt
ningar för befintli
ga verksamheter
ger i sin tur nya
investering

möter behov

inga följdeffekter

ökad
tillgänglighet,
attraktivitet och
trygghet
vilket i sin tur leder
till nya investeringar

Gemensamma
offentliga och
privata investeringar

ökad tillgänglighet,
attraktivitet och
trygghet

ger direkt effekt
genom investe
ringar i verksam
heter m.m.
inga följdeffekter
drar till sig nya
verksamheter

Privat investering

nya
verksamheter
ökad attraktivitet
inga följdeffekter

som drar till sig
ännu fler verk
samheter
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tas som följdeffekter av varandra men
detta är inte en process med sekventi
ella beslut – utan planerade samhand
lingar. Dessa kan i sig också leda till
följdinvesteringar som i så fall kan
beläggas. Exempel på detta är evene
mangsanläggningar och i studien
finns Globen.
Privata investeringsprocesser i s.k.
”jungfruliga” sammanhang kan få
andra investeringar att följa efter.
Skillnaden från proaktiva offentliga
investeringar är egentligen bara att de
privata investeringarna sker med pri
vata medel och kanske bara går ut på
att skapa mervärden på platsen. Där
med är de förknippade med utveckling
av verksamheter men sker utifrån ett
fastighetsägarperspektiv. Såväl Kista
som Nacka Strand kan ses som exem
pel på sådana.
En potentiell slutsats som man kan
dra när man undersökt investeringar
utifrån denna uppdelning kan vara att
de offentliga initiativen för att främja
utvecklingen kanske inte behöver vara
investeringar, utan initiativ – såsom
marknadsföring och förhandlingar
– för att få privata investerare att ta
första steget.
Fallstudierna
Syftet med fallstudierna är att belysa
frågeställningen och visa hur och var
för investeringar ursprungligen gjor
des samt vilka eventuella följdeffekter
de har på andra investeringar och på

ett områdes kvalitativa egenskaper.
Fallstudierna är valda för att fånga
olika mönster som kan uppstå utifrån
de fyra typfallen för initiativ som har
identifierats. Det ideala hade varit att
göra många olika studier utifrån olika
tidsperioder (med fall som är 10–30 år
gamla) och olika investeringsinitiativ,
men utifrån de givna tids- och resurs
ramarna har studien begränsats till
åtta fallstudier: Hammarby Sjöstad;
Alvik, Minneberg och Tvärbanan;
Kista; Telefonplan; Tensta – ett antal
investeringar; Globen; Nacka Strand
och investering i båtpendling samt
Flemingsberg.
Nedanstående matris redovisar de
investeringar som har studerats inom
ramen för de åtta fallstudierna:
Fallstudierna är uppbyggda med en
likartad struktur: en kort inledning
beskriver bakgrund och basfakta om
fallet, och därefter följer en redogörel
se av hur initiativen till investeringen i
fråga togs och med vilka motiv. Efter
det följer en kronologisk berättelse om
vad som hänt med investeringen och
om den har genererat ytterligare
investeringar. Tyngdpunkt ligger på
hur nyckelaktörerna resonerade i
början av processen. Avslutningsvis
diskuterar vi resultaten med stöd i det
analytiska ramverk som beskrivs i
inledningskapitlet.
Följande frågeställningar har varit
utgångspunkt i fallstudierna:

Bostadsinvesteringar

Infrastruktur

Proaktiva offentliga investeringsprocesser

Hammarby Sjöstad
(90-tal)

Tvärbanan
(90-tal)

Reaktiva offentliga
investeringsprocesser

Tensta komplette
ring/mässa
(90-tal)

Gemensamma
offentliga och privata
investeringsprocesser
Privata investeringsprocesser

Forskning &
utbildning

Kultur, evenemangsanlägg
ningar, kontor, handel m.m.

Flemingsberg
(00-tal)
Tensta gymnasium
(80-tal)

Tensta konsthall
(90-tal)

Ross Tensta
gymnasium
(00-tal)
Nacka strand
pendelbåt
(90-tal)

Minneberg
(80-tal)
Tranebergs strand
(90-tal)

• Vad eller vem triggade igång investe
ringen?
• Vilken betydelse hade läget och plat
sen?
• Vilka förhoppningar fanns det om
synergieffekter – ekonomisk, socialt
och miljömässigt?
• Har utvecklingen efter initiativet
lett till fortsatta investeringar?
• Vem eller vad gjorde att ytterligare
investeringar kom till?
• Hur ser de olika aktörerna på sina
områden och hur har det påverkat
fortsatta investeringar?
• Har investeringarna gett några följ
deffekter i fråga om pris, social sam
manhållning, diversitet i funktioner
eller bättre omsättning för butiker
och verksamheter?
• Vad är de viktigaste orsakerna till
dagens läge – marknadskrafter, poli
tiska beslut eller samhällsplanering?
Fallstudierna är också till viss del
kompletterade med statisk som rör
bostadsrättspriser och lokalhyra. Den
svårfångade statistiken på områdes
nivå har dock gjort att våra slutsatser
måste vara ytterst försiktiga. Hyres
kostnadsutvecklingen av kontor,
bostadsrättpriser etc. ser vi främst
som indikatorer och de används som
ett komplement till de intervjuer som
har genomförts i respektive fallstudie.
Detta innebär att dessa siffror inte
ensamma kan användas som belägg
för att en viss investering haft en viss
effekt på områdets attraktivitet. Men
speglas de intervjuades bild har de
tillräckligt värde för att redovisas i
respektive fallstudie.

Telefonplan
(00-tal)

Globen
(80-tal)

Kista
(80-tal)

Alviks strand + Alviks torg
(90-tal)
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Hammarby Sjöstad

OS, miljön och stadsmässigheten
I Stockholms ansökan om att få arrangera OS 2004 ingick Hammarby Sjöstad
som den tänkta OS-byn. Denna OS-by hade en uttalad miljöprofil, vilket satte sina
spår i verkställandet av området. Miljön i stadsdelen är integrerad med miljölösningar,
från hantering av vatten och avlopp till bilanvändning och sophantering26.
Etableringen av området är ett av Stockholms stads största stadsbyggnadsprojekt
och det har väckt stor internationell uppmärksamhet för sin miljöprofil27.

I

nnan området kring Hammarby
hamnen omvandlades var det ett
blandat industriområde. I mitten
på av 1990-talet började dock indu
stribyggnaderna blandas upp med
kontorshus och under senare delen av
samma decennium flyttade medie- och
reklamföretag dit och de små tillverk
ningsföretagen flyttade därifrån.28
År 1999 började förberedelserna för
den nya bostadsbebyggelsen i Södra
Hammarbyhamnen.29 Området hade
då även fått sitt nya namn – Hammarby
Sjöstad. Redan under 1970-talet plane
rades det för bostäder på hamnens
norra sida och HSB projekterade för
600 lägenheter i kvarteret Hamnvak
ten som stod klara 1982.30
De första skisserna på ny bebyggel
se på den södra sidan påbörjades
1990. Huvudidén i planarbetet var
möjligheterna att utvidga innerstads
strukturen med vatten i fokus och visa
att det tidigare industri- och hamnom
rådet kunde förvandlas till en modern
stadsdel.31
26
27
28

29
30
31
32
33
34
35
36

En ny stadsdel tar form
I början av 2000-talet färdigställdes
de första bostäderna i Hammarby
Sjöstad och bostadsområdet har
sedan dess utvecklats i etapper. 2017
planeras stadsdelen att vara fullt
utbyggd och kommer då att bestå av
11 500 lägenheter och ungefär 26 000
invånare.32
Sedan området etablerades har det
blivit en stadsdel med hög socioekono
misk status. 2010 tjänade 45 procent
av området invånare 360 000 kronor
eller mer per år, och 67,9 procent har
eftergymnasial utbildning.33 Bostä
derna i området består till 32,3 pro
cent av hyresrätter och 67,7 procent
bostadsrätter. Lokalhyran inom
området har varit relativt oförändrad
under en tioårsperiod men utveck
lingstendensen är positiv. Området är
attraktivt med efterfrågan på lokaler
och kontor.
Motivet till att bygga bostäder i
området var att Stockholms stad hade
bostadsbrist.34 Förtätning hade också

blivit en allt mer central fråga för pla
neringen i Stockholm.35 Det var ett
paradigmskifte att bygga Stockholm
inåt i stället för att som tidigare låta
staden expandera utåt och bygga på
tidigare industrimark, och det inspire
rades av utvecklingen i USA. I exempel
vis Boston, New York och San Fransisco
hade man under 1980-talet konverterat
hamnområden till bostäder och dessa
omvandlingsprojekt kom att stå modell
för utvecklingen av Hammarbyham
nen. Den aktuella platsen ansågs också
ha ett attraktivt läge för bostäder nära
Stockholms innerstad.36

Fördjupad översiktsplan 1991
och Dennispaketet
År 1991 presenterades ett förslag till en
fördjupad översiktsplan för området
som möjliggjorde 8 500 lägenheter och
350 000 kvm verksamhetslokaler. I
planen fanns en rad förslag angående
infrastrukturen: utbyggnad av Södra
länken från Hammarbyberget till
Värmdöleden, en ny dragning av

http://bygg.stockholm.se/hammarbysjostad
Ibíd.
Lugnet-området i Hammarbyhamnens sydöstra hörn karakteriserades av många små företag såsom verkstäder och försäljning av bygg- och anlägg
ningsmaterial i en oplanerad bebyggelsestruktur. Hamnområdet hade aldrig utökats till denna del på grund av att marken inte ägdes av Stockholms
stad utan av Wallenbergägda Stockholm-Saltsjön AB. Bolaget försökte länge förmå staden att detaljplanelägga området för verksamhetsändamål men
utan framgång. Mot slutet av 1980-talet aktiverade Stockholm-Saltsjön än en gång sitt exploateringsintresse men denna gång mot bostadsändamål.
Ericson, A. K. & Å. Bodén, Områdets historia, i Bodén, Åsa (red), Hammarby Sjöstad BoStad02, Stockholm, Gatu- och fastighetskontoret, 2002
Hammarby Sjöstad: fördjupning av översiktsplan. 1. uppl, Stockholm: Stadsbyggnadskontoret, 1991.
http://vision.stockholm.se/hammarbysjostad
www.hammarbysjostad.se
www.statistikomstockholm.se
Björn Cederquist, Stockholms socialförvaltning, intervju 2012-09-21
Mats Hulth (s), fastighetsborgarråd i Stockholms stad 1982–1988, finansborgarråd 1988–1991 & 1994–1998, näringslivsborgarråd 1991–1994,
intervju 2012-10-09
Ibid.
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Hammarby sjöstad

Värmdöleden genom Henriksdals
berget i tunnel för att möjliggöra en
exploatering i Lugnet och Henriks
dalshamnen, samt en utbyggnad av
Tvärbanan genom Sjöstaden som inte
greras med Saltsjöbanan med delvis
ny sträckning till Slussen.
Samma år kom även Dennisöverens
kommelsen vars huvudprojekt, en
ringled runt Stockholms innerstad,
kom att påverka planläggningen av
området. Både Nacka och Värmdö var
intresserade av den södra ringledens
utbyggnad eftersom en ökad trafikka
pacitet var en förutsättning för de pla
nerade stora stadsutbyggnader som
fanns på varsin sida om gränsen. När
utbyggnaden av Tvärbanan mellan
Gullmarsplan och Alvik drevs igenom
gav det förutsättningar för ett beslut
om att bygga ut Hammarby Sjöstad.
Gemensamma planeringsförutsätt
ningar antogs 1995 och man samordna
de en rad åtgärder, främst av infra
strukturkaraktär. Ansvarig planarki
tekt var Jan Inghe-Hagström, men
drygt 20 år efter den fördjupade över
siktsplanen konstaterar han att sam
ordningen mellan kommunal och
kommersiell service inte klarades ut i
planen.37
37
38

De första bostäderna i Hammarby
Sjöstad färdigställdes i början av
2000-talet. 2017 planeras stadsdelen
vara fullt utbyggd.

»Vi anlitade internationella
konsulter som jobbade med
att få olympiska spel, speci
ella konsultf öretag med
kopplingar till idrotten och
idrottsorganisat ioner som
bara håller på med sådant.
(…) Meningen var att vi skulle
bli spjutspetsen inom
miljö[området.«
Mats Hulth, dåvarande finansborgarråd
i Stockholms stad, intervju 2012-10-09

OS-ansökan och miljöprofil
År 1996 ansökte Stockholm om att få
arrangera OS 2004, vilket fick stor
betydelse för utvecklingen av områ
det. Utan ansökan hade planeringen
av stadsdelen skett långsammare och
staden hade inte varit beredd på att ta
kostnader i samma utsträckning,
t.ex. för att sanera industrimark, köpa
mark från hamnens privata mark
ägare eller flytta trävaruhandeln
Fredells som blockerade den planera
de OS-byn.38
Det var nu som miljöprofilen formu
lerades. Syftet var att göra intryck på
omvärlden och OS-kommittén samti
digt som man ville sätta Stockholm på
miljömedvetenhetens karta.
Ansökan till OS var en gemensam
kraftansträngning från flera håll inom
staden med kopplingar till både natio
nella och internationella idrottsorga
nisationer, och blockpolitiken lades åt
sidan under arbetet med ansökan.39
Hösten 1997 avgjordes finalen i OSkandidaturen till Atens fördel. Den
politiska samsynen bröts i och med att
Stockholm inte fick arrangera OS. 40

Inghe-Hagström, Jan, Projektets framväxt, i Bodén, Åsa (red), Hammarby Sjöstad BoStad02, Stockholm, Gatu- och fastighetskontoret, 2002
Mats Hulth (s), fastighetsborgarråd i Stockholms stad 1982–1988, finansborgarråd 1988–1991 & 1994–1998, näringslivsborgarråd 1991–1994,
intervju 2012-10-09
39 Ibid.
40 Inghe-Hagström, Jan, Projektets framväxt, i Bodén, Åsa (red), Hammarby Sjöstad BoStad02, Stockholm, Gatu- och fastighetskontoret
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Stadsmässighet
Intresset för stadsmässighet ökade
under den borgliga mandatperioden
1998–2002. Man siktade på begrepp
såsom mångfald, urbanitet och stads
liv, vilket möjliggjorde högre exploa
tering, mer gator, mindre park och
mer slutna kvarter samt krav på verk
samheter i byggnadernas bottenvå
ningar.41 Gatunätet fick således en
mer stadsmässig utformning medan
tätheten, mängden bostäder och till
gängligheten till service förblev den
samma. Den småskaliga service
strukturen med verksamhetslokaler
utspridda i bottenvåningarna på
bostadshusen kritiserades dock av
byggherrarna som förordade ett lokalt
centrum. 42
Under de första åren gick försälj
ningen av lägenheterna trögt. Tvär
banan var projekterad och förläng
ningen från Gullmarsplan till Sickla
udde var resultatet av förhandlingar
där Stockholms stad hade legat på
SL för att de ansågs arbeta för lång
samt. 43
Sommaren 2002 öppnade spår
vägen, vilket hade stor betydelse för
den fortsatta utvecklingen, och i sam
band med detta vände köpmotståndet.
Efterfrågan fortsatte att öka under
följande år och när beslutet togs att
bygga i Henriksdalhamnen, i
Hammarby Sjöstads nordöstra del,
rådde det ingen brist på exploatörer
som ville vara med. 44 Jan IngheHagström hävdade redan 2002 att
satsningen krävde exploatering av
såväl Lugnet, Henriksdalshamnen
som Danvikstull för att lyckas.
Hammarby Sjöstad och Sickla
köpkvarter
En viktig princip i planen var att man
ville ha service utspridd längs med
gatan men det har funnits en del nack
delar med en sådan servicestruktur
och idén med bokaler (lokal och

41
42
43
44
45
46
47
48

(…) först när stadsdelen
får en direktare koppling
till innerstaden via Danviks
tull och Slussen finns
förutsättningar för en
eftersträvad stadsmässig
het också avseende innehåll
och funktion. Utbyggnaden
av tvärspårvägen till
Slussen, omläggningen av
Värmdöleden till en ny
tunnel genom Henriksdals
berget och ett nytt möte
med Nacka vid Danvikstull
skapar förutsättningar för
detta. 42
Inghe-Hagström, Jan, Projektets fram
växt, i Bodén, Åsa (red), Hammarby
Sjöstad BoStad02, Stockholm, Gatuoch fastighetskontoret, 2002, sid. 40f

»En söndagsmorgon
klockan åtta kan du köpa
färskt bröd på tre ställen
i Hammarby Sjöstad.
Det kan man inte göra i
överallt.«
Mats Hulth, dåvarande finans
borgarråd i Stockholms stad,
nu boende i Hammarby Sjöstad,
intervju 2012-10-09

bostad i ett). Butiker på de mindre
centrala gatorna har klarat sig sämre
än andra. En orsak skulle kunna vara
att bostadsrättsföreningarna som äger
lokalerna tänker mer på sin egen vinst
än på helheten och det finns ingen som
ansvarar för att blanda butiker i områ
det som helhet. När det gäller kaféer
och restauranger på de stora gatorna
finns dock tecken på en väl fungeran
de lokal marknad.
Den kommersiella servicen har
utvecklats men stadsdelens uppbygg
nad kring en huvudgata anses vara
sårbar eftersom den inte förmår bära
upp vissa kommersiella verksamhe

ter. 45 Det närliggande Sickla köpkvar
ter fungerar som ett komplement med
sina större butikskedjor.
Medan Stockholms stad utformade
planerna för den nya stadsdelen
bestämde sig företaget Atlas Copco år
1997 för att sälja sina fastigheter i
Sickla industriområde. Köpare av
fastigheterna var Atrium Ljungberg
(dåvarande Ljungberg-gruppen) som i
dialog med Nacka kommun och Atlas
Copco bestämde sig för att utveckla
området. Sedan dess har Atrium
Ljungberg utvecklat kvarteret i etap
per och etablerat verksamheter inom
handel, service, kultur och kontor. I
dag är Sickla ett väl etablerat köpkvar
ter med 145 butiker och en omsättning
på 2,8 miljarder kronor per år. 46
Vissa faktorer var avgörande för
företagets investering, bl.a. att Sickla
området i framtiden skulle kunna bli
ett starkt infrastrukturellt område
med fokus på Södra länken och kopp
lingen till Slussen. Atrium Ljungberg
räknade också med att Nacka och när
liggande områden skulle bli starka
tillväxtområden och var väl medvetna
om Stockholms stads planer för Ham
marbyhamnen. 47
I planerna för Hammarby Sjöstad
visualiserades en småskalig service
struktur och detta såg Atrium Ljung
berg som en möjlighet utveckla köp
kvarteren i Sickla. 48 Fastighetsbola
gets vision för området var att skapa
en attraktiv och levande miljö, även på
kvällstid, vilket man anser att man
har lyckats med genom att etappvis
utveckla området. Sickla köpkvarter
har också haft en alltmer positiv
utveckling i takt med att Hammarby
Sjöstads invånare blir allt fler. Atrium
Ljungberg anser att Sickla är Ham
marby Sjöstads främsta köpcentrum
och vd Ingalill Berglund förklarar
relationen till stadsdelen som ett
ömsesidigt förhållande, där båda par
ter bidrar till utvecklingen:

Ibid.
Björn Cederquist, Stockholms socialförvaltning, intervju 2012-09-21
Ibid.
Ibid.
Allan Larsson, f.d. generaldirektör och finansminister, boende i Hammarby Sjöstad, mejlintervju 2012- 10-01
www.sickla.se
Ingalill Berglund, VD Atrium Ljungberg, intervju 2012-09-24
Ibid.
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Sickla köpkvarter och Hammarby
Sjöstad både konkurrerar med och
kompletterar varandra. Etableringen
av Sickla köpkvarter är på ett sätt ett
problem för lokala handlare i stadsde
len, men möjlighet till storskalig han
del i Sickla, bidrar till att göra Ham
marby Sjöstad mer attraktivt. Det
finns med andra ord ett ömsesidigt
utbyte mellan de två områdena.

Ingalill Berglund, vd Atrium Ljungberg,
intervju 2012-09-24

2000 2004 2007 2010
Hyra kontor
kr/kvm/år
826 1 270 1307 1 382
Tabell 1. Medelvärde prisutvecklingen
på kontorslokaler i Hammarby Sjöstad.
Analys av hyresutvecklingen i Hammarby
Sjöstad visar en svag utveckling som är
svår att analysera i förhållande till övrig
utveckling i området.
Källa: Grundmaterial Skatteverket.

har blivit generella riktlinjer för hur
man argumenterar och diskuterar
kring hållbarhet i exploateringen av
nya områden.
Miljöprofilen kan också ha bidragit
till följdinvesteringar. t.ex. det elbils
projekt som drivs av bland andra
Allan Larsson, tidigare generaldirek
tör och finansminister, och nu boende
i Hammarby Sjöstad. Han är drivande
i Sjöstadsföreningen som har etable
rats som HS 2020, dvs. Hammarby
Sjöstad 2020. Detta projekt handlar
om att förnya en etablerad stadsdel
och göra den till ett försöksområde för
elbilar och elhybrider, smarta elnät,
fler samlingslokaler, säkrare trafik
miljö och överdäckning av Södra länken.
HS 2020 lyfts också fram i presen
tationer av Hammarby Sjöstad, t.ex.
av Stockholm Business Region.51 Men
initiativtagarna bakom HS 2020
anser att stadens intresse för stads
delen har svalnat52 och att större fokus
i stället läggs på Norra Djurgårds
staden. Man ser också bristen på loka
ler för kultur och föreningsliv som en
svaghet i området. Inom sammanslut
ningen av engagerade Sjöstadsbor har
det därför bildats en Folkets Stiftelse
för att bredda kulturutbudet.

FOTO: Cecilia Lindahl

Följdinvesteringar
I projekteringen av Hammarby Sjö
stad specificerades all markanvänd
ning för området, vilket begränsade
möjligheten för andra följdinveste
ringar utöver det som staden redan
har räknat med.49 Mellan de bebyggda
delarna av stadsdelen och brofästet
intill Skanstullsbron har man dock
rivit fastigheter för att kunna utveckla
ny bebyggelse. Skanska äger marken
och det finns planer på att etablera
bostäder, kontor och hotell på platsen.
Detta investeringsprojekt kan ses som
en effekt av att Hammarby Sjöstad är
ett attraktivt område.50
Miljöprofilen lade grunden för hur
man skulle planera för hållbara
bostadsområden i Stockholmregionen.
Allt pekar på att riktlinjerna i princip

»Min övertygelse är att det
blir synergier i ett område
där man har väl fungerande
kommunikationer, bra
utbud och väldigt höga
bostadskvalitéer med
vattenkontakt som skapar
höga priser på boendet.
Vilket attraherar en viss
målgrupp. En köpstark
målgrupp får konsekvenser
för vår handel och ytter
ligare konsekvenser för
boendek valitén.«

49
50
51
52

Mats Hulth (s), fastighetsborgarråd i Stockholms stad 1982–1988, finansborgarråd 1988–1991 & 1994–1998, näringslivsborgarråd 1991–1994, intervju 2012-10-09.
Ibid.
Allan Larsson citerad i Ubbe, Elisabeth, Sjöstaden ska bli en demostad för elbilar, Nacka Värmdö Posten, 21 november 2011.
Ibid.
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Diskussion
Hammarby Sjöstad har här kategori
serats som en proaktiv offentlig inves
tering. Skälet är att Stockholms stad
gjort betydande investeringar för att
utveckla området och de hade inte
kunnat finansieras inom ramen för
markanvisningsavtalen. Hammarby
Sjöstad har god tillgänglighet till
innerstaden, vatten, parker och grön
områden, vilket bidrar till områdets
höga socioekonomiska status.

Förändringar i området

Miljöprofilen har gett stadsdelen ett
gott renommé både nationellt och
internationellt, vilket medför besöks
strömmar till regionen.
Tillkomsten av Sickla köpkvarter
är inte en direkt effekt av Hammarby
Sjöstad men kan ändå tolkas som en
slags synergi – till ömsesidig nytta för
båda områdena. I Sickla finns större
butiker, mat, mode och sällanköps
handel. Detta utbud saknas i Ham
marby Sjöstad, men området förstär
ker kundunderlaget till Sickla både
kvantitativt och kvalitativt, vilket i sin
tur inverkar på varuutbudet. Exem
pelvis finns fler designorienterade
butiker än i andra externetableringar.
Hammarby Sjöstad kan också ses som
en länk till östra Södermalm som
också är dåligt försörjt med den typ av
butiker som återfinns i Sickla. Ham
marby Sjöstads köpstarka befolkning
har följaktligen påverkat utbudet,
både i stadsdelen och i Sickla. Det är
dock inte klart huruvida detta också
påverkar de företag som investerar i
Hammarby Sjöstads närhet, och det
återstår att se när nya arbetsplatser
etableras mellan Hammarby Sjöstad
och Skanstullsbron. Ett tecken på att
Hammarby Sjöstad är attraktivt är att
även nytillkomna kvarter använder
sig av varumärket ”Hammarby
Sjöstad”.

Samverkan och timing
Markanvändningen i området är hårt
styrd från Stockholms stad genom
detaljplanen. Det har till viss del för
svårat eller fördröjt följdinvesteringar
som inte var förutsedda. Visserligen
kan det ta tid innan man ser effekterna
av en investering men de verksamheter
som inte förutsågs under planeringen
har fått svårt att etablera sig. Saken blir
inte heller bättre av att området huvud
sakligen förvaltas av bostadsrättfören
ingar som inte har incitament att sam
ordna sina insatser för att hyra ut t.ex.
bottenvåningar. Det leder till ett mer
ensidigt och instabilt utbud.

FOTO: Cecilia Lindahl

Investeringarna i bostäder inom
Hammarby Sjöstad har fortsatt i
enlighet med de planer som lades fast
när Stockholm inte fick arrangera OS.
Investeringarna i kommersiella verk
samheter, t.ex. butiker i bottenvåning
arna, har vuxit fram allteftersom
bostadskvarteren färdigställts. Struk
turen bygger på ett stadsgatunät med
en huvudgata och kompletterande
bostadsgator, men den har visat sig
vara sårbar. Visionen var att alla gator
ska ha blandade verksamheter och
upplåtelseformer men eftersom de
flesta butikslokaler är små vill de stör
re och mer kapitalstarka aktörerna
inte etablera sig stadsdelen. Dessutom
har kunderna svårt att hitta till de
mindre och mer perifera bostadsga
torna med låg trafikgenomströmning,
vilket har lett till många ägarbyten
och att kommersiell verksamhet för
svunnit. Längs huvudgatan har
utvecklingen dock varit mer stabil.
Verksamheterna motsvarar vad som
kan iakttas i Stockholm gentrifierade
innerstad med delikatessbutiker,
bagerier, kaféer, restauranger osv.
Hammarby Sjöstad har ett starkt
varumärke genom sitt läge och sin
stadsmässighet men kanske främst
genom sin miljöprofil. En effekt av
detta är att lokalhyrorna och bostads
rättspriserna har stigit i området.
Miljöprofilen har också lett vidare till
nya initiativ och ambitioner inom
området. De senaste drivs av fören
ingen HS2020 (se ovan) med olika
offentliga och privata partner.

Förändringar utanför området

De flesta hus i Hammarby Sjöstad har
lokaler, för olika verksamheter, i botten
planet.

I takt med att området utvecklas
anser t.ex. föreningen HS2020 att
kommunens engagemang har svalnat,
vilket ger sämre förutsättningar för
att möta nya förslag och önskemål.
Stadens traditionella ansvar för t.ex.
planering länkas inte samman på ett
sådant sätt att ett områdes strategiska
utvecklingsmål överförs till de efter
följande ansvarsområdena. Den pågå
ende omvandlingen som sker i alla
områden följs på så vis inte upp, vare
sig det finns initiativ att möta (som
HS2020) eller inte. Detta är en fråga
som gör att behovet av s.k. reaktiva
investeringar (se inledningen) blir
svårare att möta i tid.
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Minneberg, Alviks strand,
Alviks torg och
Tranebergs strand

I skuggan av Tvärbanan?
I Alvik bor drygt 1 000 personer och knappt 6 000 personer arbetar där.53 Alvik är en
knutpunkt för kommunikationer i Bromma och Västerort; här finns ändhållplatser för
både Nockebybanan och Tvärbanan (fram till hösten 2013 då förlängningen till Solna
invigs), en mindre bussterminal samt ett litet köpcentrum. I anslutning till station Alvik
finns även Tvärbanans och Nockebybanans vagnhall.

V

ilken betydelse har Tvär
banans ökade tillgänglig
het haft för kontorsetable
ringarna i Alviks strand
och torg respektive bostadsområdena
Minneberg och Tranebergs strand?
Har vetskapen om att den kommande
utbyggnaden av Tvärbanan påverkat
investeringarna i bostäder och kontor?
Snabbspårvägen växer fram
I början av 1980-talet kom signaler
från stora städer i USA om att trafiken
mellan förorterna, ”suburb to suburb”,
ökade kraftigt. Dessa tvärsamband
var i allmänhet dåligt försörjda med
kollektivtrafik. Det gick att se en lik
nande utveckling i Stockholm där
arbetsplatsområden började utveck
las utanför stadskärnan, i det s.k.
halvcentrala bandet. Dessa områden
kunde inte försörjas av den radiellt
uppbyggda befintliga spårbundna tra
fiken och de tvärförbindelser som
fanns var i praktiken inget fullgott
alternativ till resor med bil.54
1982 diskuterades hur man skulle
kollektivtrafikförsörja en planerad ny
stadsdel på Bromma flygfält. En ny
tunnelbanegren från Alvik bedömdes

53
54
55
56

kosta för mycket och nya busslinjer
var inte en tillräckligt attraktiv lös
ning. Ur detta kom förslag på en spår
väg mellan Alvik och Brommafältet.
Under åren 1986–89 presenterades
ett antal utredningar om framtida
spårvägar i Stockholmsregionen. De
flesta handlade om tvärförbindelser
mellan stadsdelar i öster och stadsde
lar i väster på olika avstånd norr res
pektive söder om Stockholms innerstad.
Man undersökte också möjligheten
att utnyttja befintliga industrispår där
trafiken var helt eller delvis nedlagd,
t.ex. Slakthusbanan. Den största nyt
tan för regionen ansågs ligga i tvärför
bindelsen Liljeholmen–Alvik över
Essingeöarna. Planerna var vid denna
tid att dra spåret vidare i en bågform
runt innerstaden, en båge österut mot
Nacka och en norrut till Solna.
Dennispaketet
I Storstadskommitténs slutrapport
från 1990 konstaterades att trafik- och
miljöproblem i storstäderna måste
bekämpas genom ett antal samver
kande åtgärder, exempelvis en rejält
utbyggd kollektivtrafik, nya trafikle
der som skulle lösa lokala trafikpro

blem, bilavgifter samt regionala miljö
avgifter.55 Detta ledde till att dåvaran
de riksbankchefen Bengt Dennis fick i
uppdrag att utarbeta överenskommel
ser med berörda parter i Stockholms
regionen om åtgärder i trafiksystemet.
Syftet var att skapa en bättre miljö, öka
tillgängligheten och förbättra förut
sättningarna för regionens utveckling.
I denna överenskommelse ingick Tvär
banan, indelad i tre etapper. Den första
etappen innefattade sträckorna Gull
marsplan–Älvsjö–Liljeholmen samt
Liljeholmen–Alvik. Investeringskost
naden beräknades till 1 300 miljoner
kronor varav 400 miljoner kronor från
Stockholms läns landsting, 600 miljo
ner från den statliga infrastrukturfon
den och 300 miljoner från överförda
vägmedel.
I september 1992 presenterade Bengt
Dennis den slutgiltiga överenskommel
sen mellan folkpartiet, moderaterna
och socialdemokraterna i Stockholms
stad, det s.k. Dennispaketet.
Första spadtaget till Snabbspårvägen
togs 30 juni 1996 och trafiken på
sträckningen Liljeholmen–Alvik börja
de i juni 2000. Snabbspårvägen hade
då ändrat namn till Tvärbanan.56

www.statistikomstockholm.se.
Johansson, Thomas & Peterson, Bo E., Tvärbanan: om spårvägens återkomst i Stockholm. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2003.
Storstadstrafikkommittén, Storstadstrafik. 5, Ett samlat underlag: slutbetänkande. Stockholm: Allmänna förl., Stockholm, 1990.
Johansson, Thomas & Peterson, Bo E., Tvärbanan: om spårvägens återkomst i Stockholm. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2003.
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Mellan Stora Essingen och Alvik
Den planerade sträckningen av snabb
spårvägen från Stora Essingen till
Alvik gick via Alléparken med anslut
ning till spårlinje 12, Nockebybanan.
Fördelen med denna sträckning ansågs
vara att bytet till tunnelbanan i Alvik
kunde ske över plattform samt att det
blev lättare att nå vagnhallen via 12:ans
spår. Nackdelen var att fortsättningen
norrut var mer komplicerad samt att
ingreppen vid Alléparken skulle bli
omfattande. I stället studerades en
alternativ sträckning i tunnel öster om
Runda vägen och en planskild korsning

Alviks torn, Brommas nya landmärke,
är ett 18-våningshus med 151 lägen
heter och lokaler i bottenplanet.

med tunnelbanan, och den lösningen
valdes sedan. Man ansåg framför allt att
dragningen norrut i tunnel under Trane
berg var enklare, dock med följden att
vagnhallen måste nås via en ny tunnel.
Till en början fanns det inga planer
på att anlägga en hållplats vid Alviks
strand, bl.a. för att ytterligare stopp
skulle sänka reshastigheten. Det
bestämdes dock att spåren skulle läg
gas på ett sådant sätt att en hållplats
kunde byggas i efterhand om det kunde
finansieras av privata intressenter. Till
slut blev det en hållplats redan från tra
fikstart. Den var byggd med enkel stan
dard för, som man trodde då, ett
begränsat antal passagerare.57
Snabbspårvägens dragning från Lil
jeholmen till Alvik ingick i den första
etappen av Tvärbanans utbyggnad. I
och med spårvägens dragning till Alvik
blev det möjligt att göra en anknytning
till Nockebybanan och tunnelbanans
gröna linje. Syftet med Tvärbanan var
att förbättra kommunikationerna mel
lan norra och södra Stockholm utan att
passera city. För Alvik har detta bl.a.
inneburit ökad tillgänglighet till Stock
holms södra delar, t.ex. Liljeholmen
och Globen.

FOTO: Cecilia Lindahl

Minneberg – Stockholms första
sjönära bostadsområde
Minneberg ligger på 10–15 minuters
gångväg från Alvik tunnelbanestation
mellan bostadsområdena Johanne
lund, Ulvsunda och Traneberg. En
busslinje, 114, går från Alviks station
till området.
Redan vid mitten av 1800-talet var
denna plats ett industriområde där
bl.a. glasflaskor, lim och tvättmedel
tillverkades. Framåt förra sekelskiftet
tillkom också bostäder för de anställda
i det som i dag kallas Minneberg. Under
1950-talet växte protesterna mot indu
striområdets etablering och industri
verksamheten började avvecklas. Den
sista industriverksamheten lades ned
1983 och i samband med detta köpte
HSB området och huvuddelen av nuva
rande bebyggelse uppfördes under
1985–1987. 58
Minneberg består i dag av sju
bostadsrättföreningar där de tidigare
arbetar- och tjänstemannalängorna
57 Ibid.
58 Brf Margaretelunds hemsida, www.hsb.se/stockholm/margretelund
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har gjorts om till bostadsrätter i form
av radhus och lägenheter. Insatserna i
de nybyggda lägenheterna år 1985 var
70 000 kronor för en lägenhet med tre
rum och kök och 100 000 kronor för
en lägenhet med fyra rum och kök.
Utvecklingen av bostadspriserna i
Minneberg har varit positiv – en två
rumslägenhet med sjöutsikt kostar i
genomsnitt ca 3,3 miljoner kronor.59
Nya bostäder på redan
byggd mark
Initiativet till att exploatera Minneberg
till ett bostadsområde kom från HSB
som ansågs vara duktiga på att leta
mark och komma med förslag.60 Mats
Hulth, fastighetsborgarråd i Stock
holms stad 1982–1988, var med och
tog det första spadtaget i Minneberg.
Minneberg är ett tidigt exempel på
bostadsexploateringar på mark som
redan var bebyggd, och området var
också ett av de första bostadsområden
som byggdes vattennära i Stockholm.
Det planerade bostadsområdet skulle
göra plats åt 740 lägenheter. Enligt
beslut av sociala centralnämnden i
Stockholm skulle 50 av lägenheterna i
Minneberg vara handikappanpassade
och ytterligare 75 lägenheter skulle
vara planerade för att tillgodose pen
sionärers behov.61
Alviks strand, Tranebergs strand
och Alviks torg
Kontorsfastigheterna i Alviks strand
började utvecklas av fastighetsbolaget
Hallström & Nisses i mitten på 1980talet och ägs idag av Vasakronan. I
samma område fanns redan kontors
komplexet Alviks Terrass, byggt av
Åke Larsson Byggare i slutet av 1970talet och Barnängens betydligt äldre
tvålfabrik. De gamla fabrikslokalerna
byggdes om till kontor och flera nya
fastigheter byggdes till. När AP-fastig
heter tog över 1989 sågs Alviks strand
som ett framtidsområde i samma

59
60
61
62
63
64
65
66
67

Det var ju ett av de större
bostadsprojekten som låg
på industrimark och det
var en ny tendens att man
började förtäta i mer
centrala lägen (…) Det är
ett paradigmskifte där.
Förtätning
Mats Hulth, dåvarande fastighets
borgarråd i Stockholms stad,
intervju 2012-10-09

anda som Nacka strand. Förutsätt
ningarna ansågs utmärkta med goda
kommunikationer, parkmiljö samt ett
attraktivt läge vid vattnet, men man
behövde stora hyresgäster.62
Vasakronan finansierar en pendel
båtslinje från Stadshuskajen till Solna
strand via Lilla Essingen, Gröndal och
Alviks strand, och den har varit i trafik
sedan början av 2000-talet.63 Båten
fanns redan på Hallströms & Nisses
tid och gick då mellan Lilla Essingen
och Alviks strand.64
Telia hyrde länge lokaler i Alviks
strand men sedan de flyttade ut har
det varit svårt att fylla upp lokalerna.
Hyrorna har haft en negativ utveck
ling under det senaste decenniet och
lokaler hyrs i dag ut till hyror som
nominellt är lägre än i mitten av 1990talet.65
Bostadskvarteret Tranebergs
Strand ligger vid Tranebergs sund, ett
stenkast från Alviks Torg, och det
byggdes 1990–1994 av Anders Bodin
Fastigheter. 1987 fick Anders Bodin
Fastigheter en markanvisning av
Stockholms stad för att bebygga områ
det längs Drottningholmsvägen från
vattnet, dvs. från Tranebergs strand
till den plats som senare blev Alviks
torg. 1990 startade arbetet med att
lägga vägar och dra om ledningar, och
de första 305 lägenheterna färdigställ
des 1994. Två år senare stod den första
kontorsfastigheten i området klar,

innehållande 7 500 kvm. Ytterligare
två år senare, 1998, var det dags för en
tredje etapp som förutom 22 600 kvm
kontor även innehåller 3 000 kvm buti
ker samt restauranger, caféer, garage
och annan service.66 Alla tre fastig
heterna ligger längs Drottningholms
vägen med entrésidan i området Alviks
strand. Den första etappen som består
av bostäder ligger längst österut när
mast vattnet och den sista etappen
utgörs av fastigheterna vid Alviks torg.
Anders Bodin Fastigheter tog fram
ett förslag för att utveckla hela området
med bostäder, infrastrukturlösningar,
kontor och service, något som enligt
Anders Bodin inte var så vanligt på den
tiden.67
Bolaget har periodvis haft problem
med vakanser och när stora hyresgäs
ter flyttar ut tar det ofta tid att fylla upp
lokalerna igen. Så var fallet 2007 när
Shell flyttade ut från ca 10 000 kvm.
En söndagspromenad med
(investerings) effekter
Bodin gav tre arkitektkontor i uppdrag
att komma med ett förslag på bostäder
och arbetsplatser över hela området.
Han valde ut det, i sitt tycke, bästa för
slaget och presenterade detta för dåva
rande fastighetsborgarrådet Mats Hulth.
Mats Hult minns hur Anders Bodin
kontaktade honom med idén om att
bygga vid Drottningholmsvägen och
vid strandpromenaden. Det var ett

Under en promenad utmed
stranden kom jag fram
till slänten där Tranbergs
strand nu finns och satte
[mig] och vilade på en
stubbe. Då tänkte jag att:
’det här ligger ju i ett bra
söderläge, nära infarts
leden till Stockholm.
Anders Bodin, ägare Anders Bodin
fastigheter, intervju 2012-09-20

Michael Lennfors, ekonomiskt ansvarig, Minnebergs bostadsrättförening, intervju 2012-10-05.
Ansvarig planarkitekt på SBK var Jan Inge-Hagström som även var planförfattare till Hammarby Sjöstad.
Stockholms stadsbyggnadskontor, Planbeskrivning för Minneberg, del av stadsdelen Traneberg, Stockholm, 1980.
Lars Johnsson, vice vd Vasakronan, intervju 2012-10-04; http://alviksstrand.vasakronan.se/
Nemie, Jennifer, Pendlarsvall, i En bättre värd. En tidning från Vasakronan, 2012:2
Lars Johnsson, vice vd Vasakronan, intervju 2012-10-04.
Ibid.
www.andersbodin.se
Anders Bodin, ägare Anders Bodin fastigheter, intervju 2012-09-20
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Det var Bodins idé, stadsbygg
nadskontoret var tveksamma
men vi körde över dem.
Mats Hulth, dåvarande fastighets
borgarråd i Stockholms stad,
intervju 2012-10-09.

Det handlade om hur skulle
vi skulle hantera frågan mer
konkret, med perrongen
och eftersom att lands
tinget inte ville bygga bro.
Anders Bodin, ägare Anders Bodin
fastigheter, intervju 2012-09-20.

De där gula husen där borta
har ju alltid haft det lite
motigt. Det är inget kul att
gå dit bort på kvällarna.
Eftersom att det är ett kon
torsområde är det inget liv
eller rörelse där då. (…) Sta
den växer och det är ett
bättre bostadsläge längs
med vattnet än för kontor.

ganska nergånget område, men stads
byggnadskontoret var tveksamma till
det lämpliga i att bygga så nära Drott
ningholmsvägen.
Följdinvesteringar
Bortsett från en mindre tillbyggnad av
parkeringshuset har det inte kommit
någon ny bebyggelse sedan Minne
bergs tillkomst. Bilinnehavet har ökat,
förklarar Michael Lönnfors som är
ekonomiansvarig för Minnebergs
samfällighet.68 Detta kan ses som en
följd av att bostadspriserna har stigit
och att en köpstark grupp som har råd
med fler bilar har flyttat till Minne
berg. Ändå har det inte hänt så mycket
i Minneberg vad gäller nybyggnation,
affärsutbud osv., och det förklarar
Lönnfors med att området karaktäri
seras av en lokal socialt omhänderta
gande atmosfär med mycket engage
rade boende.
Mats Hulth däremot förklarar att
etableringen inte har bidragit till
några följdinvesteringar i lokalområ
det pga. Minnebergs avskilda läge.
Anders Bodin kände visserligen till
Minneberg när han investerade i
bostäderna i Tranebergs strand och

FOTO: Cecilia Lindahl

Anders Bodin, ägare Anders Bodin
fastigheter, intervju 2012-09-20.

68
69

Michael Lennfors, ekonomiskt ansvarig, Minnebergs samfällighet, intervju 2012-10-05.
Anders Bodin, ägare Anders Bodins fastigheter, intervju 2012-09-20.

kontorshusen vid Alviks torg men
anser att de befintliga verksamheterna
i närområdet inte var avgörande eller
på annat sätt påverkade hans företags
fastighetsinvesteringar.69

Tvärbanan
På viket sätt påverkade Tvärbanan?
Vilken effekt hade Tvärbanan på fast
igheterna i området? Anders Bodin
hävdar att det inte fanns några effek
ter utan det handlade bara om för
handlingar om konkreta lösningar i
samband med projekteringen av
Tvärbanan.
Bodin förordade en planskild kors
ning över Gustavslundsvägen som
skulle underlätta för passerande biloch busstrafik samtidigt som Bodin
fick möjligheten att etablera en fastig
het med kombinerad galleria och sta
tion för Tvärbanan. Landstinget
bedömde dock att en planskild trafik
lösning skulle bli alltför dyr.
Lösningen blev spår- och biltrafik i
samma plan och det är orsaken till att
trafiksituationen till och från Alvik
centrum i dag anses kritisk. I rusnings
trafik är det långa köer för att ta sig in i
respektive ut ur området och en plan
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skild korsning skulle således ha under
lättat trafikflödet. Vasakronans Lars
Johnsson menar att trafiksituationen
kommer upp i förhandlingar med
hyresgäster och gör vissa tveksamma
till att etablera sig i Alviks strand.70

Samverkan och tillgänglighet
Vasakronan har under årens gång
arbetat för att få till ett samarbete
mellan fastighetsägarna i Alviks
strand men inte lyckats. Enligt Lars
Johnsson skulle detta ha gynnat
utvecklingen på många sätt, exempel
vis i marknadsföringen och i förhand
lingarna med Stockholms stad om tra
fiklösningen vid Alviks torg.71 För att
komma till rätta med trafiklösningen
och de höga andelarna vakanser har
Vasakronan planer på att ombilda
kontorsverksamheten i Alvik strand
till bostäder.
Fastigheterna i Alviks strand ligger
perifert i området och kvällstid är det
inte många människor som rör sig där,
vilket troligen skulle ändras om de
konverterades till bostäder.
Lars Johnsson anser att spårbunden
spårtrafik är helt avgörande för etable
ring av kontorsverksamhet men har
svårare att ange vilken konkret bety
delse Tvärbanan egentligen har haft
för deras fastigheter i Alvik strand.
Alviks strand ligger förhållandevis
långt bort från Alviks tunnelbanesta
tion och det attraktiva läget vid vattnet
har inte uppvägt områdets perifera
läge. Det har därför varit svårt att få
lokalerna uthyrda. Bristen på hyres
gäster beror också på den hårda kon
kurrens som finns i Stockholm med
överetablering av kontor. Anders
Bodin har t.ex. upplevt att potentiella
hyresgäster valt Sundbyberg framför
Alvik. Efterfrågan har dock ökat under
det senaste halvåret, vilket Bodin sät
ter i samband med Tvärbanans Solna
gren som öppnar hösten 2013.72
För invånarna i Minneberg har dock
Tvärbanan varit ett ”lyft” då tillgäng
ligheten till södra Stockholm har ökat.

Det hade kanske varit
ännu brantare nedåt om
inte Tvärbanan kommit.
Men den har inte gjort
området mer attraktivt
för kontor. Det har den
säkert gjort på något
annat ställe för det är ju
viktigt med spårbunden
trafik.
Lars Johnsson, vice vd Vasakronan,
intervju 2012-10-05.

Vi tycker att vi ligger off
på ett positivt sätt. (…) Det
tar ju 7 minuter att gå till
[Alviks] tunnelbana. Sen
har man ju Tvärbanan så
att på så vis är det väldigt
centralt. Vi har en liten
närbutik där en del hand
lar nästan allt. Många
åker till större ställen och
handlar. Bromma Blocks
suger en massa folk. Så
finns det ett litet bättre
ställe vid de gamla Pripps
lokalerna, byggmarknad,
City Gross, möbelhandel.
Alvik och Minneberg sitter
inte ihop, absolut inte om
man bor i Minneberg. Möj
ligt att man går ner och
handlar i Alvik, eller kliver
av där och går hem.

Alvik – ett stadsutvecklings
område i översiktsplanen
I Stockholms översiktsplan från 2010,
Promenadstaden, utgör Alvik ett
stadsutvecklingsområde. Det över
gripande målet är formulerat kring
idén om en tät och blandad stadsdel
med både arbetsplatser, centrum och
bostäder.73 I det sammanhanget finns
Peabs investering i ett nytt bostads
kvarter vid Alviks torg och strand.
Projektet kallas Alviks torn och inne
håller bl. a. ett 18-våningshus med
totalt 151 lägenheter och lokaler i bot
tenvåningen. Alviks torn benämns
som Brommas nya landmärke.
I anslutning till de nya bostäderna
föreslås en upprustning av parken och
torget samt gatorna för att öka attrak
tiviteten i området. Anders Bodin är
positiv till att det blir fler bostäder i
området då han tror att det främjar
stadslivet. Samtidigt ser han nackde
lar i och med dagens besvärliga trafik
situation. Han hoppas att de nya invå
narna väljer kollektiva transportme
del i stället för bilen men befarar att
det kan bli som i Hammarby Sjöstad
med välbärgade invånare som ofta har
minst en bil.74

Michael Lennfors, ekonomiskt an
svarig, Minnebergs samfällighet,
intervju 2012-10-05.

Ett levande bostadskvarter
med fantastisk utsikt. Cen
tralt, vattennära och med
vidunderlig utsikt. När
Peab bygger bostäder vid
Alviks strand i Bromma
är läget avgörande och
arkitekturen attraktiv.
www.peab.se

2000 2004 2007 2010
Hyra kontor
kr/kvm/år saknas 2 144 1 856 1 850
Tabell 2. Medelvärde prisutvecklingen
på kontorslokaler i Alviks strand. Analys
av hyresutvecklingen i Alvik strand har i
stort sett följt konjunkturen, utveck
lingen är svår att analysera i förhållande
till övrig hyresutveckling i området.
Källa: Grundmaterial Skatteverket.

70
71
72
73
74

Lars Johnsson, vice vd Vasakronan, intervju 2012-10-05.
Ibid.
Anders Bodin, ägare Anders Bodins fastigheter, intervju 2012-09-20.
(2011) Planbeskrivning. Detaljplan för Racketen 11, Dp 2009–06788-54, Stockholm, 2009.
Anders Bodin, ägare Anders Bodins fastigheter, intervju 2012-09-20.
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Diskussion
Minneberg tillkom innan Tvärbanan
var påtänkt men Tvärbanan har ökat
kollektivtrafiktillgänglighet för de
boende i Minneberg och Tranebergs
strand samt för kontorsfastigheterna i
Alviks strand respektive torg. Samti
digt har Tvärbanas dragning genom
Alvik gjort det svårare att ta sig till
kontorsfastigheterna med bil.

Förändringar i området
Tvärbanan har inte medfört några nya
investeringar i Minneberg eller Trane
bergs strand utöver de som planerades
redan innan banan tillkom. En förkla

FOTO: Cecilia Lindahl

Det byggs många nya bostäder i Alvik.
I Stockholms stads översiktsplan från 2010,
Promenadstaden, är tanken att Alvik ska bli
en tät och blandad stadsdel med arbets
platser, centrum och bostäder.

ring till detta är att Minneberg bygg
des ”färdigplanerat” dvs. på ett sådant
sätt att det knappt fanns utrymme för
kompletteringar. Hela området ägs av
bostadsrättsföreningar som saknar
incitament till förändring. Prisutveck
lingen tyder emellertid på att området
är attraktivt med sitt sjönära läge och
närhet till såväl tunnelbana och Tvär
banan som kommersiell service och
arbetsplatser.
Vad man hitintills kunnat se har den
ökade tillgängligheten inte haft någon
större inverkan på uthyrningen i
Alviks strand och Alviks torg. Detta

visar att en övergång till kollektivre
sande inte bara kräver ändrad till
gänglighet utan också ändrade bete
enden t.ex. genom åtgärder inom tra
fikledning. Lokaler i området har i viss
mån fått sämre marknadsförutsätt
ningar, både pga. konjunkturutveck
lingen och trafiklösningarna i områ
det samt utvecklingen i t.ex. Sundby
berg och västra Kungsholmen. Det är
naturligtvis svårt att bedöma hur fast
igheterna skulle ha utvecklats om
Tvärbanan inte blivit till.
Intill Alviks torg finns det emeller
tid planer på nya investeringar i bostä
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der. Peab planerar vidare att etablera
Alviks torn och Vasakronan överväger
att bygga om kontor till bostäder i
Alviks strand. Ombyggnationen kan
även ses som en effekt av de trafik
stockningar som etableringen av Tvär
banan anses ha bidragit till. Att eta
blera bostäder kan vara ett sätt att
komma tillrätta med trafiksituatio
nen, eftersom trafikmängden då för
väntas minska.

Förändringar utanför området
Tvärbanan är en proaktiv offentlig
investering som gör att boende och
verksamma i Stockholms västerort

kan nå södra Storstockholm utan att
passera centrum. I detta fall verkar
banan inte ha haft några positiva loka
la följdeffekter (som teorin ger vid
handen) men genom ökande resande
strömmar har den ändå stärkt inte
grationen i regionen.

Samverkan och timing
De analyserade områdena känneteck
nas av två förhållanden som sannolikt
har hämmat utvecklingen. För det för
sta har det inte funnits någon samver
kan mellan de privata investerarna i
Alviks strand och torg samt mellan
bostadsbyggherrarna. Därmed har

det aldrig uppstått någon lokal sam
hörighet som kan öka trivseln och att
raktiviteten. För det andra har samar
betet mellan kommunen och privata
entreprenörer varit formellt och utan
engagemang. Sammantaget har detta
minskat möjligheterna till förbätt
ringar under planeringsprocessen och
senare under genomförandet, vilket
sannolikt har varit negativt för
utvecklingen av de lokala verksamhe
terna på platsen. Fallet belyser således
hur viktig governanceaspekten är för
att uppnå de avsedda effekterna.

FOTO: Cecilia Lindahl

Första spadtaget till Snabbspårvägen
togs 30 juni 1996 och trafiken på sträckan
Liljeholmen-Alvik startade i juni 2000.
Snabbspårvägen hade då bytt namn till
Tvärbanan.
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Kollektivtrafik: buss och båt

Mitten av
1800-talet
Började Saltsjöns
stränder
bebyggas

1990

Köpte fabrikören
J V Svensson upp mark
och startade en fabrik
för tändkulemotorer

Sjövägen

2000

Köptes fabriken
av Philipssons
Automobil AB

Slutet av
1800-talet

2010

såldes hälften av området
till 1-3 AP-fonden

1937

Stora hyresgäster
flyttar ut

1988

2006

Nacka strand
arbetsplatsområde
utvecklas

Miljömiljard
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Ericsson och Telia
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Majoritetskifte
= projekt om miljöbåtar
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Carlyle Group
köper Nacka
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I mitten av 1800-talet började Saltsjöns stränder bebyggas med sommarhus och
en hel del villor kom till i Augustendal, dåtidens namn på Nacka Strand. Mot slutet
av 1800-talet köpte fabrikören J V Svensson upp mark och startade en fabrik för
tändkulemotorer. Verksamheten expanderade och hade vid 1920-talets början
500 anställda. År 1937 köptes fabriken av Philipssons Automobil AB.

P
r

hilipssons Automobil AB
omstrukturerades under
mitten av 1980-talet och ett
bolag inriktat på fastighets
affärer bildades. Under det nya nam
net Arcona startades under början av
1980-talet planeringen för en andra
utbyggnadsvåg i Augustendal, som
fick namnet Nacka Strand.75
Från bilfabrik till ”arbetsplats
område med kvalitet utan
motstycke”
Nacka kommun var intresserad av nya
arbetsplatser och bostäder i kommu
nen och planen som låg till grund för
utvecklingen vann laga kraft i septem
ber 1988. Kommunstyrelsens ordfö
rande Erik Langby uttalade sig samma
år i Dagens Nyheter om att resultatet
skulle bli arbetsplatser med en kvali
tet som saknade motstycke i Sverige.
Förutom planläggning av en omfat
tande nybyggnation av kontor före
slogs även en småbåtshamn inklusive
restaurang, småbutiker samt service i
mindre byggnader inspirerade av tra
ditionella sjöbodar. En båtförbindelse
till Stockholm fanns också med i för
slaget. Då området är kuperat installe
rades en bergbana från hamnen till de
centrala delarna i Nacka Strand.

75
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Området ägdes till en början av
Arcona Fastighetsutveckling AB men
1990 såldes hälften av området till
Första–Tredje AP-fonden (som 1998
blev AP-Fastigheter). 1992 stod Nacka
Strands första utbyggnadsetapp klar
och stora hyresgäster såsom Ericsson
och Telia flyttade in. Redan efter
några år byggdes bostäder i området
för att åtgärda den ödslighet som

Men var är alla människor?
När kontorstjänstemännen
har åkt hem är det bara enstaka
boende som söker sig från
hållplatsen mot punkthusens
entréer, I stort sett ligger gator
och torg öde, Jag kommer inte
ifrån en viss förstämning. Inte
ens den oöverträffade utsikten
från det centrala kontorstor
nets penthouse kan skingra
upplevelsen att vi befinner oss
i ett artificiellt bebyggelseland
skap. Som liknar en organiskt
framväxt stadsmiljö. Men som
är resultatet av investerings
möjligheterna hos en enda
företagsgrupp – det råkade
vara Arcona.
Lidmar1994:6, tidningen Arkitektur, s. 56

rådde på kvällar och helger, något som
hade uppmärksammats redan i presen
tationen av det nybyggda Nacka Strand
i tidskriften Arkitektur.
Nacka Strand består i dag av kontors
fastigheter, skolor, hotell och bostäder
samt en del service och offentliga insti
tutioner såsom Nacka tingsrätt. Fastig
heterna inrymmer bostäder och kontor
på totalt 200 000 kvm. En tiondel är
bostäder (ca 250 st.) och arbetsplatser
na uppgår till ca 6 000 stycken.
Stora hyresgästerna flyttar ut
AP-fastigheter (numer Vasakronan)
köpte resten av fastigheterna i Nacka
Strand 2008. I början av 2000-talet
flyttade Ericsson till Kista och Telia till
Farsta och det visade sig inte vara lika
lätt att fylla de vakanser som då upp
stod.76 Företaget Logica har dock tagit
över Erikssons lokaler på 26 000 kvm
medan Telias före detta lokaler visade
sig vara betydligt mer svåruthyrda.
Läget anses vara fördelaktigt med
närhet till vattnet och skärgårdskänsla,
men trots det har lokalerna alltså varit
svåruthyrda. Kommunikationerna
anses vara ett grundproblem och
Nacka Strands framtida utveckling kan
mycket väl hänga på att nya kommuni
kationer kommer till stånd.

Boogh, Elisabeth, Förvandlingen av fyra fabriksområden i Nacka: en dokumentation av omvandlingsprocessen i fyra industriområden i Nacka kommun:
Augustendal - Nacka strand, Järla - Järla sjö, Atlas Copcoområdet - Sickla köpkvarter samt Kvarnholmen. Stockholm: Stockholms läns museum, 2009.
Lars Johnsson, vice vd Vasakronan, intervju 2012-10-04.
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Efter att ha ägt och förvaltat Nacka
Strand i 20 år sålde Vasakronan områ
det till investmentbolaget Carlyle
Group i början av 2012. Vid tidpunk
ten för försäljningen var ca 20 procent
av kontorsytorna outhyrda.

Lars Johnsson, vice vd Vasakronan,
intervju 2012-10-04

[Båten] funkade väldigt
bra och folk gillade det.
Men det är mest på nöjes
kontot. Den kan aldrig
ersätta spårbunden trafik.
Man kan inte få upp den
turtätheten. Man kan inte
få upp de volymerna. Det
är mer ett säljargument
Lars Johnsson, vice vd Vasakronan,
intervju 2012-10-04

ning av Stockholms inre vattenvägar,77
och det resulterade i ett program för
kollektivtrafik till sjöss där Nacka
Strand var knutpunkten. 2006 bestäm
des att Stockholm stad skulle köpa in
tre båtar drivna med biogas med hjälp
av den s.k. ”miljömiljarden”.78 Tanken
med projektet var att ha miljövänligare
båtar och betydligt tätare turer. Detta
ingav förhoppningar om positiva effek
ter för Nacka Strand men i och med det
politiska skiftet i valet i Stockholms
stad 2006 lades projektet ned.79
På initiativ från kristdemokraterna i
Stockholms läns landsting startades
fyra år senare ett pilotprojekt med utö
kad pendelbåtstrafik, med Nacka
Strand som nav. Linjen fick namnet
Sjövägen och marknadsfördes med en
slogan: ”ta Sjövägen till jobbet!”. Utök
ningen av trafiken handlade dels om
turtäthet, dels om nya bryggor. Vasa
kronan var fram till februari 2012
huvudman för projektet vid sidan av
samarbetspartner såsom Nacka kom
mun, Lidingö stad, Kvarnholmens
Utveckling AB, JM AB, HSB/Finn
boda, Elite Hotel Marine Tower, John
Mattson Fastigheter AB, IKANO

FOTO: Cecilia Lindahl

Ta Sjövägen till jobbet!
Nacka Strand är kollektivtrafikför
sörjd med buss och färja. Vid sidan av
den ordinarie busslinjen finansierade
Vasakronan en busslinje som ett svar
på hyresgästernas pendlingsbehov.
Idén om kollektivtrafik till sjöss fanns
med redan i planförslaget och finan
sierades inledningsvis av Arcona. När
AP-Fastigheter köpte Arcona tog de
även över ansvaret för pendelbåten
och efter fusionen mellan AP-Fastig
heter och Vasakronan 2008 drevs båt
linjen av Vasakronan fram till i början
av 2012. Båtlinjens tidtabell var
anpassad för arbetspendling med
turer morgon och kväll. Passagerarna
var dock inte så många och båtlinjen
förändrade därmed inte resande
mönstret nämnvärt.
Skärgårdens Trafikantförening
gjorde i början av 2000-talet en utred

»Den dagen vi får östlig
förbindelse och tunnelbana
dras ut till Nacka strand är
det ett kanonområde. Nacka
Strands utveckling och
framtid bygger på de här
kommunikationerna. Men
med den efterfrågan som
finns på bostäder i Stock
holmområdet är det bara att
utveckla bostäder och det
ingår inte i vår affärsidé.
Därför sålde vi av till Carlyle
i våras.«

77
78

79

Anders Rörby, projektledare på Sjövägen och medlem i Skärgårdens Trafikantförening, intervju 2012-09-17.
Miljömiljarden var en satsning från Stockholms stad för att minska stadens miljöskuld och för att förebygga att nya miljöproblem uppstod.
Vid försäljningen av energibolaget Birka Energi gjordes en avsättning som finansierade miljömiljarden. Stadens förvaltningar och bolag kunde söka
bidrag för att genomföra miljöprojekt och under 2004 och 2005 beviljades 1,1 miljard kronor till 158 projekt inom kommunala förvaltningar och bolag.
Stockholms stad, 2011
Lars Johnsson, vice vd, Vasakronan, intervju 2012-10-04.

FOTO: Cecilia Lindahl
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Nacka strand med kontorslokaler och
Restaurant J i förgrunden.

Bostad samt Telegrafbergets Fastig
hets AB. SL bistod projektet med hälf
ten av finansieringen. Projektets syfte
handlade om att pröva förutsättning
arna för kollektivtrafik med pendelbåt
i Stockholms inre farvatten samt att
utvärdera om möjligheten att åka på
SL:s periodbiljetter ökar antalet rese
närer.
Pilotprojektet Sjövägen har innebu
rit en stadig ökning av resenärer.
Arbetspendlingen står för en huvud
del och många kombinerar cykel och
båt. Resandeströmmarna har också
ökat på tider utanför rusningstid.80

Vi tror på att göra området
mer småskaligt, med tanke
på mindre företag. Och vi
anser också att det behövs
mer bostäder.
Nordenchef Thomas Lindström,
Carlyle Group i Nacka kommuns
Stadsbyggnadsnytt mars 2012

Framtiden för pendelbåtslinjen
Tanken var att pendelbåtslinjen skulle
göra Nacka Strand mer attraktivt och
samtidigt vara ett reellt alternativ till
buss.
Pilotprojektet Sjövägen startade när
man diskuterade åtgärder för att
utöka kollektivtrafiken på bekostnad
av privatbilismen och när intresset för
att utnyttja Stockholms vattenvägar
för kollektivtrafiktransport hade ökat.
Under perioden som Arcona, APFastigheter respektive Vasakronan
drev pendelbåtslinjen är det svårt att

80

Sjövägen 2012. Sävenstrand, Mattias Ökat intresse för att ta sig fram sjövägen, Mitt i Nacka 2012-08-21.

se några tecken på följdinvesteringar.
Investeringen i pilotprojektet Sjövägen
har däremot lett till betydligt fler rese
närer. Sedan april 2011 angör båten
även Frihamnen vilket skulle kunna
ses som en följdinvestering av investe
ringen i pilotprojektet.
Olika röster om Nacka Strand
och båten
Nacka Strands nya ägare, investment
bolaget Carlyle Groups, vill utveckla
området genom att förtäta med bostä
der i syfte att få mer liv även kvällstid.
Det var framför allt två skäl som
gjorde att Carlyle Group förvärvade
Nacka Strand från Vasakronan: dels
möjligheten att utveckla området med
kontorsfastigheter, och dels ett beslut
om att ”kliva in på arenan” för bostads
utveckling i Storstockholm. I en artikel
i Nacka kommuns Stadsbyggnadsnytt
(mars 2012) berömmer Carlyle Groups
Nordenchef Thomas Lindström Nacka
Strands utmärkta läge, utsikten över
Stockholms inlopp, den visuella närhe
ten till Stockholm och byggnadernas
höga standard.
Med utgångspunkt från idén om en
levande stad vill Carlyle Group utveck
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la Nacka Strand genom att öka bland
ningen av verksamheter, service,
bostäder och kontorsverksamhet.81
Sjövägens projektledare Anders
Rörby anser också att båten är ett
självklart alternativ till annan kollek
tivtrafik. Båten ses som avgörande i
utvecklingen av Nacka Strands stads
miljö.
Nacka kommun är positiv till pendel
båt, och genom ett centralt mål- och
budgetbeslut för 2011–2013 fick kom
munstyrelsen i uppdrag att utveckla
samarbetet kring denna trafik.82
Sjövägens åsikt är att båttrafik på de
inre vattenvägarna ökar Stockholms
regionens attraktionskraft. Man vill
utnyttja möjligheterna till utökad båt
trafik som uppkommer i takt med att
fler bostäder och arbetsplatser byggs i
sjönära lägen. Sjövägens pendellinje
bör, enligt deras egen utvärdering,
därför bli en del av den reguljära kol
lektivtrafiken och sålunda bekostas
med landstingsmedel och avgifter.83
FOTO: Cecilia Lindahl

Kommande investeringar
Är tiden nu mer mogen för kollektiv
trafik till sjöss? Värmdö kommun har
nyligen föreslagit en båtlinje mellan
Stockholm och Ålstäket–Hemmesta,
ett område som för närvarande förtä
tas. Befolkningsökningen ger belast
ningar på vägnätet och genom att
investera i pendelbåtslinjer vill kom
munen styra över resandeströmmar
från väg till sjö. För att klara av det
behövs dock investeringar i snabbare
båtar, vilket enligt SL:s rapport För
slag på försök med nya pendelbåt
linjer på Stockholms inre vatten från
2012 inte är aktuellt eftersom rese
närsunderlaget saknas. Rapporten
avfärdar dock inte förslaget utan
menar att båtlinjen kan vara intres
sant på lång sikt.84
Under de senaste åren har befolk
ningen ökat längs med Nackas norra
kust där förtätningsområdena Salt
sjökvarn och Kvarnholmen ligger.
Pendelbåtslinjen bör dock ses som en

Projektet Sjövägen har inneburit en
stadig ökning av resenärer. Arbets
pendlingen står för huvuddelen och
många kombinerar cykel och båt.

Det är ett trevligt sätt att
resa, och känns vettigt ur
miljöskäl. Att det ska finnas
kollektivtrafik på vattnet
som ansluter till annan kol
lektivtrafik tycker jag också
borde vara självklart från
ett regionalt perspektiv.
Nordenchef Thomas Lindström,
Carlyle Group i Nacka kommuns
Stadsbyggnadsnytt mars 2012

följdinvestering av de nya bostäderna
snarare än tvärt om.
Ombyggnaden av Slussen anses
vara en nyckel till att få igång kollek
tivtrafiken till sjöss då behovet av
alternativa färdmedel och färdvägar
kommer att öka.85
SL har undersökt förutsättningarna
för sjöburen kollektivtrafik på Stock
holms inre vatten och lyfter i en rap
port från 2012 fram möjligheten att
avlasta Slussen med hjälp av båttrafik
under ombyggnadstiden. Två linjer
bedöms ha potential för ökat resande
pga. nybyggnationer: Hammarby–
Nybrokajen och Nybrokajen–Nacka–
Lidingö–Frihamnen. Det behövs dock
ytterligare investeringar i form av
bättre bryggor och fler cykelparke
ringar samt investeringar för att få en
bättre koppling mellan båtar och övrig

81 Johansson, Jan, red., Stadsbyggnadsnytt Mars 2012, Nacka kommun, Nacka, 2012.
82 Johansson, Jan, red., Stadsbyggnadsnytt december 2011, Nacka kommun, 2011
83 Sjövägen, Sammanfattning Pilotprojektet Sjövägen 2010-08-23 – 2011-08-31, 2011
84 Förslag på försök med nya pendelbåtlinjer på Stockholms inte vatten, AB Storstockholms Lokaltrafik, Stockholm, 2012
85 Löwenfeldt, Jörgen, Nu vill Värmdö också ha båtpendel, Nacka Värmdö Posten 120821h
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kollektivtrafik. Det konstateras också
att restiden är det som avgör hur
attraktiv en trafiklösning är när det
gäller att välja färdmedel.86
Centrum för transportstudier har
granskat ett antal faktorer som kan
påverka pendelbåtslinjernas sam
hällsekonomiska lönsamhet.87 Det
handlar t.ex. om ökad strandnära
bebyggelse, undantag från hastighets
regleringar på Stockholms inre vatten,
ökad turtäthet, färjor med enmans
drift, högre betalningsvilja för båttra
fik, alternativa bränslen (miljönytta)
samt linjesträckningar som gör att fler
cyklar (folkhälsoaspekt).

Diskussion
Båtförbindelsen tillkom som en privat
investering när Nacka Strand byggdes
1988, och 2010 gick SL, Nacka och
Lidingö kommuner in som delfinanis
ärer för att utvidga verksamheten
(Sjövägen). I praktiken blev den
enskilda båtlinjen då en del av Stock
holms kollektivtrafiksystem med ökad
turtäthet, möjlighet att åka på SL-kort
samt en utökad linjesträckning med
förbindelser till Lidingö och Friham
nen. Detta är en gemensam offentligprivat investering. Resandeström
marna har sedan dess ökat markant.

Förändringar i området
2000 2004 2007 2010
Hyra kontor
kr/kvm/år 1 577 1 835 1 248 1 077
Tabell 3. Medelvärde prisutvecklingen
på kontorslokaler i Nacka Strand. Analys
av hyresutvecklingen i Nacka Strand har
i stort sett följt konjunkturen, utveck
lingen är svår att analysera i förhållande
till övrig hyresutveckling i området.
Källa: Grundmaterial Skatteverket.

Vasakronan har inte sett några följd
effekter av den första pendelbåtslinjen
som tillkom i syfte att kompensera för
Nacka Strands relativt låga tillgäng
lighet. Båtlinjen kan ha höjt områdets
trivselvärde, men den genererade inga
resandeströmmar som förändrade
lokalefterfrågan i Nacka Strand. När
stora hyresgäster flyttat har uthyr
ningsgraden i stället sjunkit. Båtlinjen
hade dock begränsad turtäthet och
kapacitet samt saknade koppling till
övrig kollektivtrafik, vilket kan för
klara att den inte bidrog mer till områ
dets attraktivitet.
Försöksverksamheten och förslaget
om en offentligt driven pendelbåtslin
je kan ses som en reaktiv insats för att
möjliggöra nya investeringar i kontor
och bostäder i Nacka Strand.

medför trafiksvårigheter i ett stort
område, dels med satsningen på
Stockholm som en cykelstad med möj
ligheter till att kombinera båt och
cykel. Än viktigare är sannolikt SL:s
strategi att integrera båtlinjen i det
allmänna kollektivtrafik- och biljett
systemet och därigenom skapa nya
tvärförbindelser i regionen.

Samverkan och timing
Om vi ser den första båtlinjen som en
initial investering och pilotprojektet
Sjövägen som en följdinvestering får
vi en samverkanskedja – från ett pri
vat initiativ till ett offentligt-privat
samverkansprojekt – som slutligt
övergår i en offentligt finansierad kol
lektivtrafik.
Nacka Strands fastighetsägare ser
positivt på pendelbåtslinjen och anser
att den kan bidra till ytterligare inves
teringar i området. Den kan också ge
service till hyresgäster samt öka
genomströmningen i området.
En slutsats är att det behövs en samlad
offentlig satsning för att båtpendling
ska flytta från ”nöjeskontot” till ”nyt
tokontot” och därmed ge upphov till
följdinvesteringar.

Förändringar utanför området

FOTO: Cecilia Lindahl

Den första båtförbindelsen hade inga
följdeffekter utanför området. En
reguljär pendelbåtslinje kan däremot
ses som en investering som ökar till
gängligheten till den omfattande
utbyggnaden längs Nacka kommuns
norra stränder. Båtförbindelsen bör
då få större betydelse med tiden. Det
sammanhänger dels med ombyggna
den av Slussen som under ett antal år
Kontorslokaler i Nacka strand, med utsikt
över vattnet.

86
87

Förslag på försök med nya pendelbåtlinjer på Stockholms inte vatten, AB Storstockholms Lokaltrafik, Stockholm, 2012
Melin, Anna, Granskning av ”Båtpendling på vattenvägar”, Centrum för transportstudier, Stockholm, 2009
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Flemingsberg

På väg mot stadsmiljö
och regional stadskärna!
I västra Flemingsberg och på södra sidan av Hälsovägen finns Campus Flemingsberg.
Södertörns högskola utgör en stor del av campus men här finns också Novum
Forskningspark, delar av Karolinska Institutet med bl.a. tandläkar- och specialist
sjuksköterskeutbildningen samt Kungliga Tekniska Högskolan med utbildningar
inom medicinsk teknik. I anslutning till Campus Flemingsberg ligger Karolinska
Universitetssjukhuset i Huddinge.

P

å Hälsovägens norra sida lig
ger Flemingsbergs centrum
med affärer, bibliotek, kyrka,
pastorsexpedition och skola.
Bostadsområdet Grantorp, byggt
1973, ligger också på denna sida av
Hälsovägen. Dessa färgglada
8–14-våningshus kompletterades med
ny bebyggelse 1987. På andra sidan
Huddingevägen och järnvägen, i östra
Flemingsberg, ligger Visättra som
byggdes på 1960-talet samt Visättra
ängar från 1990-talet. På Visättra
sidan finns även Södertörnspolisens
huvudstation och Häktet Huddinge
samt Södertörns tingsrätt och Söder
törns åklagarkammare.
I universitetsområdet Flemingsberg
rör sig cirka 20 000 studenter mellan
Södertörns högskola, Karolinska
Institutet och Kungliga Tekniska Hög
skolan. Södertörns högskola har näs
tan 16 000 studenter på 81 program
och 400 fristående kurser. Av dessa är
knappt hälften 24 år eller yngre och en
relativt stor andel är över 35 år (18
procent). Andelen kvinnliga studenter
är 69 procent.88
Bland invånarna i Flemingsberg har
knappt 40 procent eftergymnasial
utbildning och inkomstnivån för den

största gruppen ligger på upp till
159 000 kr/år 2011.
Offentliga investeringar
och socialpolitik
År 1961 tog landstinget beslut om att
bygga ett nytt storsjukhus i Flemings
berg. Skälet var demografiska föränd
ringar, ett bra kommunikationsläge
och en förändrad regional sjukvårds
organisation.
I början av 1950-talet ökade Söder
törns invånarantal och länet ansågs
underförsörjt vad gällde vård och
omsorg. Detta satte ett tryck på lands
tinget att etablera ett nytt stort sjuk
hus i södra delen av länet. Sjukhusen i
Stockholms innerstad behövde sam
tidigt avlastning och Stockholms stad
planerade att bygga ett nytt storsjuk
hus inom sin kommungräns. Vidare
tålde Stockholms trafikleder inte
någon ytterligare belastning, vilket
lyftes upp som ett infrastrukturellt
problem som talade mot nya sjukhus
inom Stockholms kommungräns.
Södertälje dök upp som ett alternativ
för de södra länsdelarna. Landstingets
centrala byggnadskommitté hade
1954 uttalat sig om att sjukhus måste
lokaliseras i anslutning till de stora

kommunikationslederna och man
såg fördelen med en anläggning som
kunde betjäna både Nynäshamns
banans upptagningsområde och
centrala Huddinge.89
Regionplan 1960 redovisade en
gemensam plan för kroppssjukvården i
Stockholms län och Flemingsberg
pekades då ut som en möjlig lokalise
ring. Ett år senare hade sjukhusför
handlingarna mellan landstinget och
Stockholms stad lett fram till ett preli
minärt förslag till en sjukhusplan för
hela länet som innebar att kropps- och
mentalsjukvården skulle samlokalise
ras. Stockholms stads förordade ett
nytt sjukhus men det visade sig inte
vara tillräckligt stort för de nya kraven.
Landstinget beslöt därför 1961 att en
sjukhusanläggning för både kroppsoch mentalsjukhus skulle uppföras i
Flemingsberg där Huddinge kommun
redan några år tidigare hade förvärvat
mark och reserverat den för vårdända
mål.90
Det nya undervisnings- och forsk
ningssjukhuset Huddinge sjukhus tog
emot sina första patienter i mars 1972.
Etableringen av sjukhuset har haft
stor betydelse för utvecklingen av
Flemingsberg och Södertörn, och det

88 Södertörns högskolas hemsida, www.sh.se
89 Konnander, Benkt (1998). En ny högskola på Södertörn. Stockholm: Södertörns högskola.
90 Kommunalnämndens ordförande i Huddinge, Nils Eliasson (s), hade förberett frågan väl och när den av Stockholms stad förordade tomten var
för liten presenterade Eliasson sitt alternativ, (Konnander 1998)
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tetssjukhuset när verksamheterna vid
Huddinge universitetssjukhus och
Karolinska sjukhuset slogs ihop i en
gemensam organisation.

Forskningsbyn Novum
I Regionplan 1973 och i andra rappor
ter från Stockholms läns landsting och
länsstyrelsen framkommer en strävan
efter att utjämna de socioekonomiska
skillnaderna inom regionen och få en
större geografisk spridning av syssel
sättningstillfällena. Detta ville man
uppnå genom att stödja lokaliseringen
av verksamheter inom utbildning och
forskning till regionens ytterområden.
Vetenskaplig verksamhet sågs som ett
medel för att nå andra mål.92
Högskoleutbildning framhölls som
en särskilt lämplig verksamhet att
spridas ut inom regionen, för att mot
verka den sociala skiktning som fanns
mellan länets södra och norra delar.
I Flemingsberg ansågs det finnas sär
skilt goda förutsättningar för att
etablera en ny högskola eftersom den

skulle kunna ha anknytning till
Huddinge sjukhus.
Det var lokaliserings- och social
politiska ambitioner som ledde fram
till etablerandet av Novum Forsknings
park. Det blev allt vanligare med orga
niserad samverkan mellan högskole
forskning och industriellt utvecklings
arbete i s.k. ”forskningsparker” och
Kista samt Ideon i Lund var förebilder.
1985 startade Centrum för bioteknik
(CBT) i provisoriska lokaler. Denna
investering var viktig både ur ett regio
nalt sysselsättningsperspektiv såsom i
ett biotekniskt kompetensförsörjnings
perspektiv. Den ledde också till att
andra centrum startades under de föl
jande åren. Detta kluster fick namnet
Novum Forskningspark som i början av
1990-talet fick nya lokaler. 1989 lät
landstinget utreda satsningarna på
Södertörn och särskilt etableringen av
Novum Forskningspark. En slutsats
var att det kan ta 10–20 år innan man
kan se om ett projekt har blivit fram
gångsrikt eller misslyckat.93

FOTO: Cecilia Lindahl

beskrivs på följande sätt på sjukhusets
webbplats:
En magnet för utvecklingen på
Södertörn. Det centraliserade stor
sjukhuset utanför staden’, som skulle
erbjuda vård till en växande befolk
ning, kom också att ersätta mindre
kliniker runt om i Stockholms län.
Befolkningsexpansionen har seder
mera överträffat alla prognoser och
ryktet om ett framstående forsknings
institut med högt internationellt anse
ende har spritt sig. HS har blivit en
magnet för utvecklingen i de södra
delarna av länet. (Ulla Sörensen,
En magnet för utvecklingen på Söder
törn, www.karolinska.se)
Huddinge Sjukhus ses således som
ett viktigt bidrag till utvecklingen i
södra Stockholmsområdet. Utan sjuk
husets verksamhet hade man inte fått
Novum Forskningspark med sina
forskningsstiftelser och företag,
Södertörns högskola eller Karolinska
Institutets storsatsningar i området.91
2004 bildades Karolinska universi

91
92
93

Sörensen, Ulla, En magnet för utvecklingen på Södertörn, www.karolinska.se.
Konnander, Benkt (1998). En ny högskola på Södertörn. Stockholm: Södertörns högskola.
Utredningen Forskningsparker och företagsrelationer. Etablering av Novum forskningspark i organisationsteoretisk belysning gjordes
av organisationsforskaren Kerstin Sahlin-Andersson på uppdrag av Stockholms läns landsting 1990.
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Flemingsbergs station
Redan 1967 började man utreda en
pendeltågsstation vid det planerade
storsjukhuset i Flemingsberg. SJ var
då tveksamma och trodde inte att
resandeunderlaget räckte trots att
bostadshusen hade börjat byggas och
sjukhuset skulle bli ett av Stockholm
regionens största. Det var en segdra
gen kamp mellan SJ, Huddinge kom
mun och även regeringen. SJ ställde
ett ultimatum om att lägga ner en
annan station i Huddinge kommun för
att överhuvudet taget börja diskutera
en ny i Flemingsberg. Den socialde
mokratiska regeringen ryckte då in
med ett föreläggande om att SJ måste
bygga en station.94 När stationen öpp
nades 1987, fjorton år efter att de första
husen i Flemingsberg stod klara, var
det resultatet av en förhandlingspla
nering där Skanska åtog sig att bygga
stationen mot att de fick byggrätter av
kommunen.95 Tre år senare började
fjärrtågen stanna vid perrongerna.
Det fanns alltså visioner om ett nytt
centrum, ett andra nav. Detta grunda
de sig i uppfattningen om att en stad
inte kan växa till en storstad om den
bara har ett centrum. Flemingsberg
skulle således bli det nya centrumet
och locka till sig etableringar från
andra håll, däribland från innerstaden.
Södertörns högskola
Södertörns högskola etablerades i
Flemingsberg 1996. Då fanns Hud

94
95

Det var Stig Larsson, vd för
Ericsson RIFA i Kista som
sedan blev chef för SJ, som
drev frågan om en pendeltåg
station. Huddinge sjukhus
fanns ju där och Novum
utvecklades utomordentligt
starkt och snabbt. Stig Larson
argumenterade för behovet
av att skapa ett andra StorStockholm i regionens södra
delar. I dessa planer förtyd
ligades behovet av en fjärr
tågstation i Flemingsberg.
Per Thullberg, rektor Södertörns
högskola, 1997-2002,
intervju 2012-10-02

Det fanns orter som Nynäs
hamn, där övergången var
lägre än på andra platser, och
Södertälje, där rekryteringen
var lägre än Norrlands
inland. Men det var i miljon
programmens bostadsområ
den som segregeringen gav
sig till känna med högt social
bidragsberoende och ung
domsarbetslöshet. Högskole
frågan var aktuell utifrån ett
segregeringsperspektiv.
Per Thullberg, rektor Södertörns
högskola, 1997–2002,
intervju 2012-10-02

dinge sjukhus redan där, vilket var
en viktig orsak till att man valde den
platsen för den nya högskolan. Valet av
verksamhet grundade sig i de ojämlik
heter mellan södra och norra länsde
len som uppmärksammades redan på
1950-talet. Initialt handlade det om
att få jämlikhet i vårdutbudet men det
kom också att handla om att balansera
ojämlikheter i utbildningsnivå och
tillgång till högre utbildning. Över
gångsfrekvensen från gymnasie- till
högskoleutbildning i Södertörnskom
munerna var lägre än genomsnittet i
Sverige och i Stockholms län.
Stockholms universitet var från
början måttligt intresserade av en ny
högskola i södra Storstockholm. En
organisatorisk uppdelning av univer
sitetet ansågs både vetenskapligt och
finansiellt oförsvarligt, detsamma
gällde även en eventuell ny högskole
enhet. Stockholms universitet såg
dock en möjlighet att balansera den
regionala obalansen genom att erbju
da lokala högskoleutbildningar på
Södertörn.
Diskussionerna under senare delen
av 1980-talet var präglade av ett
näringslivsperspektiv, en önskan om
industriell utveckling genom ett tätare
samarbete mellan forskning och
utveckling inom teknik och medicin.
En ny högskola vid Huddinge sjukhus
ansågs ha möjligheter att dra nytta av
Karolinska Institutets FoU genom den
geografiska triangel som bildades av
Huddinge sjukhus och Novum Forsk
ningspark, Haninge ingenjörsutbild
ning (KTH) samt Södertälje med far
maceutisk och transportteknisk FoU.
I slutet av 1980-talet ordnade såle
des Stockholms universitet externa
kurser på Södertörn. KTH hade ingen
jörsskolor i Haninge och i Södertälje,
och i anslutning till Huddinge sjukhus
startades nya utbildningar. En statlig
utredning från 1989 föreslog visserli
gen en utbyggnad av högskolan på
Södertörn men inom ramen för den
redan existerande högskoleorganisa
tionen. Under 1992–93 svängde
Stockholm universitet och började
förorda ett fristående universitet på

Wirtén, Per (2010) Där jag kommer från – Kriget mot förorten. Albert Bonniers förlag, Stockholm
Stockholms läns landsting Tillväxt, miljö och regionplanering En regional stadskärna växer fram. Exemplet Flemingsberg, Stockholm, 2012.
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Södertörns högskola öppnades 1996 och
hade 2012 drygt 13000 studenter.

Södertörn. Orsaken var att universite
tets utbyggnadsplaner i Frescati hade
börjat stöta på hinder i och med inrät
tandet av Nationalstadsparken och
dessutom hade universitetet vid denna
tid 21 000 helårsstudenter vilket man
såg som den optimala storleken.
Under de borgerliga regeringsåren
1991–94 ändrades synen på lokalise
ringen av den nya högskolan. Reger
ingen förordade en lokalisering till
Kvarnholmen i Nacka men när social
demokraterna åter kom till makten
1994 kom frågan om den nya hög
skolans lokalisering tillbaka.
Huvudcampus för den nya högsko
lan skulle lokaliseras till Flemings
berg men andra verksamheter skulle
stanna kvar, exempelvis Mångkultu
rellt centrum i Botkyrka, lärarutbild
ningar i Södertälje samt ekonomi- och
turismutbildningar i Haninge.
Huvudcampus blev lokaliserat till
Flemingsberg eftersom Novum Forsk
ningspark fanns där tillsammans med

96

fjärr- och pendeltågstationen och
Huddinge sjukhus, enligt tidigare rek
tor Thullberg. Den nya högskolans
naturvetenskapliga utbildningar rik
tades också mot Novum, t.ex. moleky
lärcellbiologi och biokemi.96
Södertörns högskola öppnades i juli
1996 med fem anställda i provisoriska
lokaler. Under de första åtta åren
expanderade högskolan kraftigt, både
vad gäller personal och studenter,
samtidigt som nya byggnader tillkom.
Huvudbyggnaden Moas båge stod fär
dig i maj 2002 och ligger strategiskt
placerad vid huvudgångstråket mot
Huddinge sjukhus. Genom den runda
formen bildas en stor entréplats.
Två år senare invigdes biblioteket på
Södertörns högskola. Utöver själva
biblioteksverksamheten rymmer
byggnaden skrivsalar för 300 studen
ter samt restaurang och café, IT-verk
stad och 700 studieplatser. Sedan
2002 finns även KTH i Flemingsberg
med ingenjörsutbildningar i medi

Torget, bågen och flyglarna
uttrycker olika grad av
offentlighet, från torgets stora
öppenhet till flyglarnas mer
tillbakadragna rum för
enskilda studier och forsk
ning. Genom en tydlig expone
ring av Södertörns högskola
stärks självbilden av en stads
del som präglas av sina jätte
lika bostadsområden, långa
promenadavstånd, järnvägs
stationen och storsjukhuset.
White arkitekter,
hemsida www.white.se

Studentantalet blev dock för litet för de dyra högkvalitativa utbildningarna och konsekvensen av detta är att de nu är nedlagda.
(Per Thullberg, rektor Södertörns högskola 1997–2002, intervju 2012-10-02)
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cinsk teknik och ett centrum för tek
nik, medicin och hälsa i samverkan
med KI och Stockholms läns landsting.
Mot en regional stadskärna
Mellan 2006 och 2009 gjorde det
kommunala bolaget Huge Fastigheter
stora investeringar i Flemingsbergs
centrum. Bolaget byggde om, rustade
upp och omorganiserade centrumlo
kalerna, byggde nya studentbostäder
samt rustade upp närliggande torg och
bilparkeringar.
Genom investeringarna i och kring
Flemingsbergs centrum ville Huge
förbättra den sociala samhörigheten
och på samma gång ändra bilden av
området. Den uppdelade strukturen
sågs som ett problem där Hälsovägen
på centrumsidan och Blickagången
längs med sjukhuset fungerade som
en social och fysisk barriär mellan
institutionerna och bostäderna. Huge,
kommunen och Locum ville gemen
samt länka ihop sjukhuset med Gran
torp för att göra Flemingsberg till en
helhet. Genom att förändra Hälso
vägen till en stadsgata ville man skapa
ett huvudstråk från centrum till sta
tionen samtidigt som det främjade
rörelser mellan sjukhuset och centrum.
Locum byggde om sjukhusets entré
och parkeringsgarage. Enligt Huge var
det en lyckad investering, trots en del
kritik mot projektkostnader och ute
blivna investeringsbidrag.97
Senectus fastighet i centrum kan
alltså ses som en direkt följdinveste
ring av Huges satsning. Vad gäller bil
den av Flemingsberg finns det mycket
som tyder på att den har förändrats
positivt, t.ex. fick Huges studentbostä
der Huddinge kommuns skönhetspris
2009. Investeringen i Flemingsbergs
centrum kan också ses som en effekt
av att Södertörns högskola inrättades.
Utan högskolan hade troligen varken
detta projekt eller andra i närliggande
områden blivit av.99
I samarbetet mellan Huddinge kom
mun, Huge Fastigheter och Locum

97
98

Jag skulle säga att vi sam
manfört två världar och att
det är ett samprojekt mel
lan olika fastighetsägare.
Om inte vi hade startat
hade inte Senectus98 byggt
sitt hus heller. Att det finns
alternativ lyfter ju ett
område, även för Stiftelsen
Stockholms Studentbostä
der (SSSB). Det finns lite
dyrare studentbostäder
och det finns lite billigare,
det finns ett val att göra.
Henrik Örneblad, affärsområdeschef
Huge fastigheter, intervju 2012-10-16

Det är ju svårt att landa i
enstaka projekt [för
Locum]. Man måste se
helheten från landstingets
sida.
Gunilla Wastesson, planeringschef
i Huddinge kommun,
intervju 2012-10-19

Det blir en paradox att det
både saknas lokaler och att
det finns stora byggrätter.
Man efterfrågar små loka
ler men det finns stora rät
ter. Det är svårt att få ihop!
Gunilla Wastesson, planeringschef
i Huddinge kommun,
intervju 2012-10-19

Vi är på ett sätt för
ensamma i Flemingsberg,
jag skulle gärna se att det
fanns fler fastighetsägare
som kunde satsa mer
pengar i Flemingsberg.
Henrik Örneblad, affärsområdeschef
Huge fastigeheter, intervju 2012-10-16

ingick även en utveckling av Novum
Bio City som skulle vara en plats för
verksamheter inom sjukvård, utbild
ning och forskning. Huset skulle
byggas på bilparkeringen utanför
Huddinge sjukhus för att förena
bostadssidan och sjukhussidan, men
investeringen blev inte av. Orsaken till
detta kan sökas i olika intresseper
spektiv och uppdrag: kommunen och
Huge på en sida och Locum på den
andra. Locums främsta uppgift är att
tillhandahålla lokaler för vården, vil
ket kan göra det svårt för dem att han
tera projekt utifrån platsens helhets
förutsättningar. En annan viktig fak
tor är otillräcklig samverkan inom
landstingets olika ansvarsområden
(regional utveckling, sjukvård och
kollektivtrafik).
Det finns en dålig matchning mellan
efterfrågan på lokaler och byggrätter.
Det som efterfrågas är i första hand
små lokaler för företag att växa i, och
det som finns att tillgå är stora bygg
rätter. För att exploatera dem måste
fastighetsägaren vara beredd på att
göra större investeringar som också
innebär större risker. Detta leder till
att främst stora offentliga verksamhe
ter lokaliserar sig där medan de min
dre väljer andra områden. Storskalig
heten minskar dynamiken.100
En stor del av Flemingsbergs fram
tid hänger på samarbeten mellan
kommunen och högskolorna samt på
utvecklingen av Novum Forsknings
park. De offentliga investeringarna
som under lång tid har präglat Fle
mingsberg borde blandas upp med
privata investeringar. Detta efterfrå
gas av kommunen men också av Huge
fastigheter.
Södertörns tingsrätt etablerades
2006 genom ett samarbete mellan
kommunen och Skanska. En omorga
nisation av domstolarna gjorde att
tingsrätten var tvungen att flytta från
sin dåvarande plats, men det var ett
medvetet arbete från kommunens sida
som gjorde att rätten hamnade i just

Henrik Örneblad, affärsområdeschef Huge fastigheter, intervju 2012-10-16.
Örneblad refererar till en fastighet i anslutning till Flemingsbergs centrum som Secentus AB byggt och äger. Fastigheten innehåller ett äldreboende
och vårdhotell med 116 platser, ett hotell med 33 rum samt kommersiella lokaler.
99 Henrik Örneblad, affärsområdeschef, Huge fastigheter, intervju 2012-10-16.
100 Gunilla Wastesson, planeringschef Huddinge kommun, intervju 2012-10-19.
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Flemingsbergs centrum med vårdcentral,
bibliotek, en grundskola, IT-gymnasium
samt ett 15-tal affärer.

Flemingsberg.101 En följdeffekt av
detta var att åklagarmyndigheten
också lokaliserades där.
Flemingsberg är ett av kommunens
viktigaste tillväxtområden och de
offentliga investeringarna anses ha
varit avgörande för utvecklingen.102
Man kan alltså säga att investeringar
na är beroende av varandra. Utan
Huddinge sjukhus hade det inte blivit
någon station, utan de offentliga
investeringarna hade det funnits
betydligt färre arbetsplatser och utan
arbetsplatser hade det varit mindre liv
och rörelse i och kring Flemingsberg,
vilket hade inverkat negativt på till
växt och serviceutbud.
Etableringen av en högskola i denna
del av regionen har gett möjligheter
till högre utbildning för personer från
studieovana miljöer. Per Thullberg,
Södertörns högskolas förste rektor,
visar att övergången från gymnasiet
till högskola ökar i denna del av regio
nen, särskilt bland studenter med
utländsk bakgrund, och att dessa stu
denter börjar på högskolan i Flemings
101
102
103
104

berg. Etableringen av Södertörns
högskola har alltså gett invånarna i
Flemingsberg och hela Södertörn nya
möjligheter att arbeta och utbilda sig.
Det finns ett uttalat önskemål från
kommunens sida om fler privata
investerare men samtidigt har fler
offentliga institutioner tillkommit.
En ny rättspsykiatrisk anläggning i
närheten av Flemingsbergs centrum
stod färdig i slutet av 2012.103 Anlägg
ningen inrymmer cirka 160 slutna
vårdplatser, en rättspsykiatrisk
öppenvårdsmottagning samt utrym
men för rättspsykiatrisk utrednings
verksamhet. Locum har ansvarat för
nybyggnationen på uppdrag av
Stockholms läns sjukvårdsområde
samt Rättsmedicinalverket.
Trots de investeringar som gjorts i
Flemingsberg har området inte
utvecklats som förväntat.
Flemingsberg i framtiden
År 2007 tog Stockholms läns lands
ting, Huddinge kommun och Botkyrka
kommun fram ett utvecklingspro

gram för den regionala stadskärnan
Flemingsberg, och i det formuleras
fem huvuduppgifter inför framti
den.104 Det handlar om att
• dra fördel av högre utbildning och
forskning
• stimulera innovationer och entre
prenörskap
• förbättra lägesförutsättningarna
• göra stadsdelen Flemingsberg mer
attraktiv
• utveckla och stärka begreppet
Flemingsberg.
Flemingsbergs potential som kun
skapsstad betonas samt att det ska gå
att skapa affärer utifrån det. Planen är
nu att Flemingsbergsdalen ska bli Sve
riges första miljöcertifierade stadsdel
med handel, service, kontorslokaler och
bostäder, och det är t.ex. nästa viktiga
steg i utvecklingen av södra Stockholm
och av den regionala stadskärnan.
Huddinge och Botkyrka kommuner
har gemensamma samrådsförslag för
en fördjupad översiktsplan för Fle
mingsberg, och där betonas det upp

Ibid.
Ibid.
www.huddinge.se
Stockholms läns landsting, Huddinge kommun & Botkyrka kommun (2007) Utvecklingsprogram för den regionala kärnan Flemingsberg,
From Brains to Business, juni 2007.
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byggda samarbetet mellan offentlig
service, forskning och utbildning samt
näringsliv som är en viktig och stark
tillväxtmotor inte bara för Flemings
berg och regionen utan även för
Sverige.105 Vård och hälsa samt rätts
väsende ses i programmet som dri
vande krafter. Högskolans verksam
het har stor betydelse och det är
viktigt att den integreras med det
omgivande samhället.
För att locka attraktiva medarbeta
re och studenter i konkurrens med
andra lärosäten och forskningsmiljöer
behöver miljön vara lättillgänglig, att
raktiv, trygg och mångsidig. Det är
också viktigt att campusmiljön blir en
öppen del av staden, och att den är till
gänglig för alla. Student- och närings
livet blir då en del i det gemensamma
stadslivet.106
Målbilden talar om en lärande och
idéutvecklande regional stadskärna
där just mötet mellan vård, utbild
ning, forskning, rättsväsende och
näringsliv utgör basen för tillväxt. För
att detta möte ska komma till stånd
behöver verksamheterna utvecklas i
en sammanhängande struktur med
goda kommunikationer och god sam
hällsservice. Det är alltså i den lokala
miljön som potentialen finns och det
är där som stora förändringar kan ske.

Diskussion
Flemingsberg är ett område som länge
har varit föremål för stora offentliga
investeringar varav flera har gått ut på
att minska skillnaderna mellan regio
nens norra och södra delar. Det gäller
särskilt Södertörns högskola som är
en proaktiv investering för att tillföra
södra Storstockholm ny utvecklings
kraft samt råda bot på den obalans i
utbildningsförutsättningar som finns
inom Stockholmsregionen. Samman
taget kan man konstatera att initiativen
i grunden handlar om socialpolitiska,
näringslivspolitiska och utbildnings
politiska ställningstaganden.

trum till ett livligare stadsdelscen
trum. Högskolans fysiska miljö, t.ex.
Moas båge och biblioteket, förstärker
intrycket av en inspirerande och krea
tiv miljö. Det är dock för tidigt att säga
om detta också kan leda till ett mer
utvecklat stadsliv som en synergieffekt.

Förändringar utanför området
Investeringen i Södertörns högskola
har gett regionala effekter i form av att
fler unga går vidare till högskola efter
gymnasiet, varav fler också kommer
från studieovana hemmiljöer.

Samverkan och timing
Förändringar inom området
Att högskolan hamnade i just Fle
mingsberg beror på de första offentli
ga investeringarna i Huddinge sjuk
hus och Novum Forskningspark. Båda
dessa satsningar motiverades utifrån
obalansen mellan norra och södra
Storstockholm. Investeringarna i
Flemingsberg bygger på idén om att
skapa ett konkurrenskraftigt kluster
eftersom möten mellan människor
med specialiserade kompetenser sågs
som en förutsättning för innovationer,
entreprenörskap och tillväxt.
Förhoppningen var att de stora
offentliga investeringarna i Flemings
berg skulle ge följdeffekter genom pri
vata investeringar, men det dröjde länge
innan det blev verklighet. Först på sena
re tid har sådana investeringar börjat
tillkomma, bl.a. genom Södertörns
högskola samt Huges investeringar i
studentbostäder respektive en ombyg
gnad av Flemingsberg centrum som i
sin tur har lett till privata investering
ar i hotell, äldreboende och vårdhotell.
Investeringarna drar nytta av platsens
regionala tillgänglighet och närheten
till stora verksamheter. Det har såle
des tagit 10–20 år innan de initiala
satsningarna får tydliga följdeffekter.
Högskolan bidrar också till en
mångfald genom att olika människor
rör sig i området. Det förändrar bilden
av området – från ödsligt förortscen

105 Botkyrka kommun & Huddinge kommun, Fördjupning av översiktsplaner. Samråd, september 2009.
106 Botkyrka kommun & Huddinge kommun, Fördjupning av översiktsplaner. Samråd, september 2009.

Stadsdelen präglas av stora offentliga
institutioner och samverkan har for
mulerats som en viktig del av deras
verksamhet. Flera av de stora aktörer
na samverkar dock inte eftersom de
inte har någon anledning genom sina
verksamheter, exempelvis häktet,
tingsrätten och rättspsykiatriska
kliniken.
Liksom i andra studerade fall har
fastighetsägare såsom Locum inga
tydliga incitament att främja det loka
la området genom att t.ex. skapa en
blandning av hyresgäster som på sikt
kan utveckla dra nytta av varandra.
Den typen av utveckling – med många
mindre hyresgäster som kanske inled
ningsvis är betalningssvaga – innebär
en risk som få fastighetsägare är villi
ga att ta. Novum Forskningspark
innehåller t.ex. verksamheter som inte
har anknytning till varken sjukhuset
eller högskolan.
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År 1984 startades Tensta gymnasium i nybyggda skollokaler intill Tensta centrum som
en följd av att Norra Latins gymnasium lades ner i Stockholms innerstad. Skolledningen
samt lärarkåren flyttade med till Tensta och utgjorde således grunden till Tensta
gymnasiums lärarkollegium. År 2003 infördes en ny pedagogik på gymnasiet och
skolan bytte samtidigt namn till Ross Tensta gymnasium. Den nya pedagogiska modellen
kom från New York och genom att utveckla modellen på skolan hoppades man kunna
förbättra kvaliteten på undervisningen och höja skolans status.107

M

eningarna är delade om
satsningen på den s.k.
Ross-modellen har
lyckats vända den ner
åtgående trenden. Betygsstatistiken
från 2011 visar att knappt 70 procent
av de elever som fick slutbetyg från
Ross Tensta gymnasium hade högsko
lebehörighet (i Stockholms kommun
var andelen 90 procent). Dessa siffror
säger dock inget om hur statistiken
hade sett ut om inte Ross-pedagogi
ken hade införts på gymnasieskolan.

Tensta gymnasium räddas
från nedläggning
Initiativ till investeringarna i Ross
Tensta gymnasium kom från Stock
holms stad.108 Erik Nilsson, social
demokratiskt skolborgarråd år 2002
–2006, tog beslutet om att införa
Ross-pedagogiken. Han fick ärva
projektet av företrädaren på posten,
Jan Björklund (fp), vilket innebär att
det fanns en samsyn över blockgrän
serna om satsningen.
Ett viktigt incitament till investe
ringen var skolans kritiska situation i

slutet av 1990-talet. Tensta gymnasi
um hade tappat dramatiskt i elevantal,
bl.a. genom att antagningsformen till
gymnasieskolan hade förändrats från
närhetsprincip till betygsintagning.
Elever med höga betyg valde hellre
skolor i Stockholms innerstad än
Tensta gymnasium och detta skapade
en segregationsspiral med en ökande
andel elever med låga meritvärden.
Denna segregationsspiral ledde till
diskussioner om skolans framtid. Var
det bättre att lägga ner gymnasiet eller
skulle man satsa sig ur detta kritiska
läge? Politikerna i Stockholms stad
beslutade sig för att investera i skolan
och dess framtid. Skolan ansågs vara
väldigt viktig för Tensta som lokal
samhälle, och dessutom ansågs den ha
utvecklingspotential.
Den nya pedagogiska profilen för
Tensta gymnasium finansierades av
en kompetensfond med pengar från
försäljningen av Stockholm Energi.
Tanken med den var att investera i
kompetensutveckling för stadens
medarbetare för att höja kvaliteten
inom vård, omsorg och skola.109

107 Ross Tensta gymnasium, www.tea.edu.stockholm.se, Stockholms stad, Stockholm 2012.
108 Gullberg, Anders (red.), Tensta utanför mitt fönster: ingång till TenstaBo 06, Stockholmia, 2006.
109 Erik Nilsson, skolborgarråd (s) i Stockholms stad 2002–2006, intervju 2012-09-13.

Jag kände så här: Vi ska inte
ge upp utan slagsmål! Jag
tror att det fanns folk på
utbildningsförvaltningen
som kände för Tensta gym
nasium och såg stora kvali
teter där. Naturvetenskapen
där var högklassig och hade
riktigt bra samarbete med
KI. Inomprofessionellt fanns
det också starka känslor för
Tensta.
Erik Nilsson, skolborgarråd (s) i
Stockholms stad 2002–2006,
intervju 2012-09-13
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Erik Stenberg, prefekt vid KTH
Arkitekturskolan, intervju 2012-09-10

Effekter av satsningen på
Ross Tensta gymnasium
Ekonomin är en stor skillnad mellan
Ross School i New York och Ross Ten
sta. En skolplats för de resursstarka
eleverna som bussades till skolan i
New York kostade det dubbla jämfört
med i Tensta.110 Skolledningen på Ross
Tensta gymnasium var väldigt entusi
astisk inför förändringen, till skillnad
från lärarna. Skolans lokaler byggdes
om och undervisningen anpassades
till den nya pedagogiska modellen.
Ross Tensta gymnasium blev emel
lertid inte samma magnet som förebil
den Ross School i New York och för
hoppningen om att elever från inner
staden skulle åka ut till Tensta för att
gå på gymnasiet infriades inte.111 Erik
Nilssons slutsats är att det är svårt att
få ett förändringsarbete utifrån ett
ovanifrånperspektiv. Således handlar
det inte bara om att tillföra ekonomis
ka resurser och ändra den fysiska mil
jön utan förändringarna behöver utgå
från skolans lärare.
Resultatet kan också bero på att
Tensta har ett perifert läge i kollektiv
trafikens linjesystem. En gymnasie
skola som ligger vid en knutpunkt hade
troligen fått ett större flöde av elever
från olika delar av Storstockholm.
Tenstas bristande rumsliga relatio
ner, i form av vägnät, kollektivtrafik
och bebyggelse, kan alltså ha bidragit
till att få elever lockades dit.
Skolans betydelse för samhällsut
vecklingen betonas dock ofta. I Järva
lyftet112 satsas en stor del av projekt
pengarna på barn och ungdomar; t.ex.
har Tensta gymnasium fått finansie
ring för utvecklingsprojekt och fri
tidsverksamheter som är riktade till
flickor. Magnus Andersson, f.d. pro
jektledare för Järvalyftet, menar att
satsningar på skolan indirekt innebär
en vinst för området eftersom de kan
attrahera bostadsköpare utifrån.
Dock är det svårt att se några direkta
följdeffekter av satsningen på Ross
Tensta gymnasium.

FOTO: Cecilia Lindahl

Nästan alla regionala sats
ningar som gjort under de
senaste 15–20 åren har varit
förstärkande för Rinkeby och
Tensta som en enklav. Man
har haft alla förutsättningar
[för att integrera Tensta], för
bifarten, E18, utbyggnaden av
Kista, Sundbyberg, Järfalla,
Vällingby. Tensta ligger
fysiskt mitt i men är helt
avgränsat från denna
utveckling. Det är katastrofal
planering!

Livstycket är ett modernt kunskapsoch designcentrum där kvinnor från hela
världen deltar.

Konsthall, bomässa,
arkitekturskola och ett centrum
I Tensta har det genom åren investe
rats i en rad olika projekt, både före
och efter satsningen på Ross Tensta
gymnasium. 2006 hölls en bomässa i
Tensta, följt av bildandet av en arki
tekturskola år 2009. Konsthallen
startade redan 1998 och Tensta centr
um som funnits sedan stadsdelen var
nybyggd har på senare tid genomgått
stora organisatoriska förändringar.
Det kommunalägda Centrumkompa
niet såldes ut till brittiska Boultbee
2007 för att 2011 säljas vidare till det
privata fastighetsbolaget FastPartner.

Tensta konsthall
Tensta konsthall invigdes under Kul
turhuvudstadsåret 1998 och finansie
rades med medel från Ytterstads
satsningen.113 Det fanns olika åsikter
kring huruvida konsthallen skulle
verka på en internationell konstscen
eller i huvudsak ha ett lokalt uppdrag.
Diskussionen ledde fram till att konst
hallens ledning byttes ut fem år efter
hallens öppnande.
Konsthallen är sedan 2000 en stif
telse och den nuvarande chefen har
utökat samarbetet med skolor och

110 Ibid.
111 Erik Nilsson, skolborgarråd (s) i Stockholms stad 2002-2006, intervju 2012-09-13.
112 Ambitionen med Järvalyftet 2007 var att se till helheten och synergieffekter. En viktig del av projektet är därför en gemensam målbild. Förhoppningen är
således att en mental förändring ska generera investeringar. Rent konkret arbetar Järvalyftet med att samla projekt som bidrar till en positiv förändring i Järva,
offentliga som privata. Järvalyf-tet arbetar både med stöd till konkreta projekt och med opinionsbildning om positiva förändringar i området. I siffror handlar
den största satsningen på boende. Andelen projekt fördelar sig dock jämt mellan utbildning, bostäder, jobb samt trygghet. Dessutom jämt mellan olika områden.
(Från intervju 2012-10-15 med Magnus Andersson, projektle-dare Järvalyftet 2008–2012).
113 Initiativtagare till konsthallen var de två Tenstaborna Gregor Wróblewski och Cecilia Prado.

FOTO: Cecilia Lindahl
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Tensta Konsthall invigdes under Kulturhuvudstadsåret 1998.

fritidsverksamheter. Direktiven från
Stockholms stad pekar på att konst
hallen, precis som Tenstas kulturhus
Blå huset, bör integreras med lokal
samhället, skolorna och Tenstaborna.
I dag har konsthallen en större roll i
lokalsamhället än tidigare, men verk
samhetens kalendarium visar att
konsthallen också strävar efter att att
rahera besökare utifrån, både natio
nellt och internationellt. Det har även
gjorts satsningar på företagande i
Tensta, men KTH-prefekten Erik
Stenberg är dock kritisk mot att det så
ofta handlar om småföretagande.
Många av invånarna i Tensta är globa
la medborgare, de är flerspråkiga med
världsomspännande nätverk, och
borde således vara en del av en global
marknad.114

Bo06
År 2006 anordnades en bomässa i
Tensta som fick namnet Bo06. Den var
sprungen ur ytterstadssatsningen och
framlades i och med Stockholms stads
750-årsjubileum.115
Initiativet till bomässan kom från en
engagerad grupp Tenstabor, däribland
arkitekten och prefekten på Arkitek
turskolan/KTH Erik Stenberg.116
Syftet med bomässan var att arbeta

114
115
116
117
118

med stadsdelens kvaliteter, bl. a.
genom att utveckla det befintliga
bostadsbeståndet samt locka andra
målgrupper att flytta till Tensta.117
Utställningen bestod av fyra teman:
ombyggnation av lägenheter och hus,
kompletteringsbebyggelse, befintliga
lägenheter samt yttre miljö. Av Ten
stas 5 600 lägenheter har nästan hälf
ten tre rum och kök, men det finns en
stor efterfrågan på större lägenheter.
Det första förslaget som utformades
till bomässan handlade just om att
arbeta med den inre miljön. Genom
att bygga om ett antal lägenheter utan
att ändra det yttre ville man förändra
den mentala bilden av Tensta.
Den bärande tanken var att en väl
fungerande inre fysisk miljö leder till
en positiv yttre social utveckling. Stra
tegin var att utveckla den inre miljön,
dvs. lägenheterna, för att höja statusen
i området och därigenom också påverka
fastighetsvärdena. Utställningen kom
dock till den största delen att handla
om nybyggnationsprojekt eftersom
byggbolagen inte var särskilt intresse
rade av att bygga i Tensta. Staden för
handlade fram avtal där byggbolagen
erbjöds byggrätter i mer attraktiva
delar mot att de byggde i Tensta.118
Erik Stenberg menar att bomässan

Erik Stenberg, prefekt vid Arkitekturskolan, KTH samt f.d. Tenstabo, intervju 2012-09-10
Stockholms stad, Boutställning i Tensta. Förstudie 121231, Stockholms stad, Stockholm, 2002.
De övriga var Rachid Lestaric, Gregor Wròblewski och Björn Erdal.
Stockholms stad, Boutställning i Tensta. Förstudie 121231, Stockholms stad, Stockholm, 2002.
Erik Stenberg, prefekt vid Arkitekturskolan, KTH samt f.d. Tenstabo, intervju 2012-09-10.

Jag tror att allt som bidrar
till att göra Järva eller att
göra förorterna mer mång
facetterade är rätt. Även
om konsthallen skulle nå
en viss begränsad publik
är det ändå positivt att den
finns i Tensta. Allt man kan
göra som gör att Järva kan
bli ett mål för en resa är en
vinst. På det viset är konst
hallen en viktig del. Precis
som Liljevalchs är en viktig
del för att göra Djurgården
till ett spännande resmål.
Det skulle vara tristare där
om inte Liljevalchs fanns.
Tensta skulle vara tristare
utan konsthallen. Små
detaljer spelar roll.
Magnus Andersson, f.d. projekt
ledare Järvalyftet, intervju 2012-10-15.

[Om] man har besökt det
här huset och vet att det
finns en etagelägenhet här,
en liten lägenhet där och en
som sträcker sig över hela
våningsplanet här, då går
jag ut ur det huset och läser
det på ett annat sätt. Det
var det mentala skiftet som
vi ville åt [med Bo06], att
Tensta inte är en dålig
plats. Det är också det som
är skillnaden från många
andra satsningar. Många
tycker att man ska ta något
som är dåligt och torftigt
och hotta till det lite. Det är
då det blir kosmetika.
Erik Stenberg, en av initiativtagarna
till Bo06, intervju 2012-09-10
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och andra verksamheter, t.ex. Livs
tycket, Tensta konsthall, Tensta mark
nad och alla lokala näringsidkare,
tillsammans har förbättrat Tenstas
rykte, även om mässan ekonomiskt
sett inte blev den goda affären som
man kanske hade hoppats på.119
Tensta Arkitekturskola
Tensta Arkitekturskola startade 2009
på initiativ av Erik Stenberg. Syftet
med denna förberedande arkitektur
skola var att ge elever möjlighet att
utveckla sina kunskaper inom arkitek
tur och samhällsbyggnad med sikte
att söka till utbildningsprogrammen i
arkitektur och samhällsbyggnad på
KTH.
Tensta Arkitekturskola har sin verk
samhet i Ross Tensta gymnasiums
lokaler. Verksamheten består inte
bara av den högskoleförberedande
utbildningen utan även av samarbeten
med Tensta gymnasium, kurser på
mastersnivå från Arkitekturskolan/
KTH som arbetar i och med Tensta
lokalsamhälle, forskning samt utställ
ningar, seminarier och föreläsningar.
Det finns således både en ambition om
att nå ut i Tensta och att nå utanför
Tensta.120
Syftet med att etablera Tensta Arki
tekturskola var att diversifiera dagens
socioekonomiskt homogena student
grupp på arkitekturprogrammet.
Investeringen i Tensta Arkitektur
skola har gett marginella ekonomiska
effekter, men vinsterna ska snarare
ses i de sociala och politiska följdef
fekter som kommer av att det finns en
aktör som arbetar med arkitektur och
samhällsbyggnad i Tensta.121 På lång
sikt är förhoppningen att skolan ska
kunna bidra till att förändra vem som
blir samhällsbyggare eller arkitekt.
Arkitekturskolan har en nationell
intagning och de antagna är inte i för
sta hand lokala elever som man hade
trott, utan eleverna kommer i stället
från andra platser, berättar Erik Sten
berg. I början var förhoppningarna att

119
120
121
122
123
124
125

Tensta Arkitekturskola var
en direktrespons till att
världen i Tensta var så totalt
frånvänd från resten av
samhället. Att ungdomar
som jag träffar, som inte är
dumma, inte har möjlighet
eller tillgång till att studera
arkitektur. När jag ser vem
som kommer in [på Arkitek
turskolan] – jag sitter i arki
tektprovet och är ansvarig
myndighetschef – ser jag att
det finns en ’avgrund’.
Erik Stenberg, prefekt Arkitektur
skolan KTH, intervju 2012-09-10

Det var en katastrof. Det var
konstiga påslag på hyror,
extraavgifter. Det kom fak
turor och man fattade ing
enting. När jag begärde
underlag tog det jättelång
tid och sedan visade det sig
att det var fel hos någon
annan hyresgäst och hela
centrumet skulle vara med
och betala för det. Det känns
som att de planerade att
mjölka så mycket det gick
och sen bara sticka. Boult
bee har varit jättedåliga.
Mehmet Ceskun, butiksägare Mat
världen, Tensta, intervju 2012-10-09

skolan skulle väcka intresset för arki
tektur och samhällsbyggnad bland
unga i lokalsamhället. I och med att de
flesta elever kommer utifrån är för
hoppningen i stället att ge studenter
na, de blivande arkitekterna och sam
hällsbyggarna, en annan och mer
positiv bild av området som de kan
sprida vidare.122
Tensta centrum
Det kommunala bolaget Centrum
kompaniet ägde Tensta centrum till
2007 då det såldes till det brittiska
företaget Boultbee. Under Boultbees
ägande har missnöjet varit stort bland
hyresgästerna och i medierna har man
kunnat läsa om bristande underhåll,
försämrad service och kraftiga hyres
höjningar. Boultbee gick i konkurs och
2011 köptes Tensta centrum av fastig
hetsbolaget FastPartner. Magnus
Andersson, f.d. projektledare på Jär
valyftet, menar att det var olyckligt att
inte kommunen behöll Tensta och
Rinkeby centrum vid utförsäljningen
av det kommunalägda Centrumkom
paniet, men tillstår samtidigt att den
nya ägaren, FastPartner, har vänt en
nedåtgående trend. Ägaren har bred
dat kundunderlaget och fått in köp
kraft utifrån, vilket anses vara en
viktig fråga eftersom centrumet är så
beroende av den lokala köpkraften.123
Centrumets livsmedelsbutik Mat
världen är dock ett undantag då deras
försäljning ökar varje år. Butiksägaren
Mehmet Coskun blev butikschef för
dåvarande Vivo Tensta 2002 som då
omsatte 55 miljoner kronor per år,
en siffra som sedan dess har fördubb
lats.124 Förhållandet till den nya fast
ighetsägaren, FastPartner, anses
vara gott och uppfattningen är att
de ser butiken som en viktig del av
centrum.125 Relationerna var även
goda på Centrumkompaniets tid till
skillnad från Boultbees korta tid som
fastighetsägare.
Matvärlden drar mest trafik till
centrum med sina 200–300 kunder

Ibid.
Bradley, Karin & Rosendahl, Heli, Tensta Arkitekturskola – det första halvåret och strategier för framtiden, Urbana & regionala studier, KTH, Stockholm, 2010.
Erik Stenberg, prefekt vid Arkitekturskolan, KTH samt f.d. Tenstabo, intervju 2012-09-10.
Erik Stenberg, prefekt vid Arkitekturskolan, KTH samt f.d. Tenstabo, intervju 2012-09-10.
Ibid
Dagens Handel, Butik i Tensta förebild för livsmedelsjättar, Dagens Handel 2011-09-11, www.dagenshandel.se, 2011
Mehmet Ceskun, butiksägare Matvärlden, Tensta centrum, intervju 2012-10-09
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Tensta centrum ägs av FastPartner och har ett 30-tal butiker och restauranger.

per dag, vilket andra företagare i
centrum drar nytta av. Mataffären har
funnits länge i Tensta och har därför
en stabil kundgrupp av boende i områ
det, och den manuella köttavdelning
en lockar dock även till sig kunder från
andra delar av staden. Matvärlden är
också en stor arbetsgivare med många
anställda som bor i närområdet.126
Bomässan Bo06 hade marginell
betydelse för Matvärlden, berättar
Mehmet Ceskun. Antalet kunder
ökade visserligen under mässan men
återgick sedan till läget innan. Tensta
konsthalls evenemang ger däremot
fler kunder, varav många som kommer
utifrån.127
Järvalyftet har drivit projekt i syfte
att öka tryggheten. Genom att utveck
la samarbetet mellan stadsdelens
olika aktörer (bostadsföretag, polisen
och stadsdelsförvaltningarnas brotts
förebyggare) har brottsligheten mins
kat under de senaste fem åren.128 Trots
detta upplevs stadsdelen inte alltid
som trygg.

För det första måste man få
ordning på tryggheten. Man
ska kunna handla i lugn och
ro, Det ska inte finnas några
tomma lokaler i centrum.
Det borde vara lite bättre
butiker. Inget krimskrams,
bättre utbud!
Mehmet Ceskun, butiksägare Mat
världen, Tensta, intervju 2012-10-09

En effekt av FastPartners investe
ring i centrum, enligt dem själva, är de
samarbeten som har skapats tillsam
mans med hyresgästerna. Fastighets
bolaget har ett långsiktigt perspektiv
på utvecklingen av Tensta centrum
och ser positivt på framtiden vad gäl
ler möjligheterna att utveckla handeln
och serviceutbudet. FastPartner arbe
tar i nära samarbete med andra aktö
rer och myndigheter i Tensta, och
under sommaren 2012 anställde före
taget t.ex. 24 arbetslösa personer för
att renovera centrumbyggnaden.129

2005
Hyra kontor
kr/kvm/år
7 233

2006

Ibid.
Ibid.
Magnus Andersson, projektledare Järvalyftet 2008–2012, intervju 2012-10-15.
Jonas Wångenberg, förvaltare FastPartner, intervju 2012-10-23.

2008

2009

7 995 10 321 10 707 10 228

Tabell 4. Tabellen visar förändringen på priset på
bostadsrätter i Tensta från 2005 till 2009. Analysen visar
att priset på bostadsrätter i Tensta har haft en positiv
utveckling.
Källa: Grundmaterial Valuegard Sweden.
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Diskussion
Tensta gymnasium, konsthallen och
bomässan Bo06 är investeringar i
utbildning, kultur och komplement.
Syftet har bl.a. varit att ge området en
ny image, öka tryggheten, bredda
utbudet av bostäder och skapa ny
efterfrågan på butiker etc. och därige
nom höja områdets anseende och ge
utvecklingsmöjligheter. Alla satsning
ar är offentliga. Investeringarna får
effekter under tiden som projektet
pågår, men det är mer oklart huruvida
de leder till nya investeringar. Om de
är proaktiva eller ska ses som reaktiva
diskuteras nedan.

Förändringar i och utanför
området
Tensta har varit föremål för en rad
olika projekt sedan stadsdelen bygg
des. Den sociala och materiella inves
teringen i Ross-modellen var ett för
sök att lösa en problematisk situation
med vikande elevunderlag och sjun

FOTO: Cecilia Lindahl

2003 ändrade Tensta gymnasium
namn och inriktning till Ross Tensta
gymnasium.

kande meritvärden i en socialt och
ekonomiskt utsatt stadsdel. Gymna
siet ansågs ha stor betydelse för lokalsamhället i stadsdelen och detta var en
bidragande orsak till beslutet om att
satsa på Ross-modellen. Målet var att
attrahera ungdomar från både Tensta
och andra stadsdelar. Det går dock
inte att se några tydliga effekter av
investeringen, vare sig på det mer all
männa planet i form av fler elever med
behörighet till högskolan, eller i form
av direkta investeringar i området.
Konsthallen kan inledningsvis ses
som en proaktiv satsning på att göra
Tensta till en konstnärlig målpunkt
för hela regionen. Efter olika turer för
ändrades uppdraget så att konsthallen
i dag främst har ett lokalt uppdrag.
Alla investeringar som gjorts har
pendlat mellan proaktiva mål, dvs. att
göra området till en plats att resa till,
och reaktiva mål som går ut på att
skapa bättre förhållanden för dem

som bor i området. Denna ambivalens
är en viktig förklaring till oklarheter
och konflikter kring verksamheterna
och skilda uppfattningar om deras
betydelse för området. Åtgärder
såsom Ross Tensta gymnasium och
bomässan var kanske inte tillräckligt
förankrade lokalt. Reaktiva investe
ringar som kommer utifrån kan troli
gen minska problemen men verkar
inte direkt utgöra en grogrund för
synergier. Trots dessa förbehåll är det
många som vittnar om ökad trygghet
och trivsel. Bostadsrättspriserna sti
ger också, vilket tyder på att det finns
en efterfrågan.
I det långa perspektivet är Tensta ett
område som behöver integration med
omgivningen för att utvecklas. Områ
det ligger bra till med goda förutsätt
ningar att knytas till E18, Förbifart
Stockholm och utbyggnaden av Tvär
banan. Stadsdelen ligger dock nästan i
slutet på en tunnelbanelinje och sak

55

tensta

nar tvärförbindelser, vilket är en
viktig förklaring till att området inte
har utvecklats till en målpunkt för de
omgivande områdena.

Samverkan och timing
Satsningarna i Tensta har i väldigt
liten utsträckning varit proaktiva lös
ningar för att bryta den relativa isole
ringen och göra Tensta till en kommu
nikationsmässig och mental målpunkt
i Storstockholm. I stället har många
projekt utgått från att området är en
enklav på Järvafältet. Många åtgärder
har avlöst varandra och de inblandade
aktörerna har inte alltid förstått sam
banden mellan dem. Det är som om
varje åtgärd är skild från den tidigare
även om de följer på varandra i tid.
Synergier har därmed uteblivit.
Den dominerande tankefiguren (där
konsthallen kan stå som illustrativt
exempel) är att exklusiva verksam
heter hör hemma i centrum medan
förorten ska förbli periferi – om än
trygg och trivsam.

FOTO: Cecilia Lindahl

Konstverket på Tenstagången 14 har fun
nits i drygt 30 år och är en av stadsdelens
viktigaste symboler. Det stora trädet står
på en svensk flagga och från himlen singlar
andra nationaliteters flaggor ner mot
trädets grenar.
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Etablering med designprofil

År 2000 köpte AP-fastigheter Ericssons fastigheter på Telefonplan i tron att
Ericsson skulle vara kvar där. Så blev det dock inte och redan efter tre år
flyttade Ericsson från lokalerna. Under samma tidsperiod letade Konstfack
lokaler och AP-fastigheter som nu hade blivit Vasakronan inledde ett samarbete
med Konstfacks rektor Ivar Björkman.

D

e gamla industrilokalerna
var tack vare sin storlek
och utformning lämpliga
som undervisningslokaler.

Från telefonfabrik till konstoch designhögskola
Etableringen på Telefonplan var en
praktisk lösning. Konstfacks lokaler
på Valhallavägen behövde renoveras
och därför letade man efter tillfälliga
lokaler för verksamheten under reno
veringen. När förslaget kom om att
flytta skolan permanent var det främst
prisskillnaden på hyrorna som blev
avgörande, och alternativet Telefon
plan blev betydligt billigare än det nya
hyresavtalet som Akademiska Hus
erbjöd efter renoveringen av fastighe
ten på Valhallavägen. Beslutet före
gicks dock av en hel del debatt. Förde
len var mer funktionella lokaler och
lägre hyror, medan nackdelen var ett
mindre centralt läge och en hyresvärd
som var ny för Konstfack.130 Eleverna
på skolan fick vara med och rösta och
majoriteten av dem var för en etable
ring på Telefonplan.131
Landet – en följdinvestering?
År 2005, ett halvår efter Konstfacks
inflyttning, öppnade restaurang Lan

130
131
132
133

det i Postens gamla lokaler intill
Konstfack. Detta var ett väl genom
tänkt och strategiskt drag från ägar
na. Ambitionen var att öppna en
restaurang som ägarna själva och
deras vänner skulle uppskatta att
besöka, dvs. ett ställe med en tydlig
lokal förankring.
Inledningsvis hade initiativtagarna
till Landet ingen kontakt med dåva
rande fastighetsägaren AP-fastighe
ter. De var dock väl medvetna om
Konstfacks flyttplaner och detta
påverkade beslutet att öppna restaur
ang just där. Annars hade de troligen
inte vågat ta denna risk.
Restaurangen har på flera sätt varit
betydelsefull för att bygga varumärket
Telefonplan. Landet har t.ex. använts i
annonser för försäljning av bostäder i
området och Vasakronan har mark
nadsfört deras evenemang.
Det är dock svårt att se några direk
ta följdeffekter i form av nya restau
ranger efter Landets etablering. Däre
mot finns det subtila men ändå betydel
sefulla förändringar som skulle kunna
vara en följdeffekt av Landet. De res
tauranger som redan var etablerade
innan Konstfack kom till platsen har
utvecklats: t.ex. har restaurangen Tre
Vänner bytt både koncept och meny. 132

Konstfacks etablering var
jätteviktig även för oss på
Landet. Jag tror inte att vi
hade vågat satsa utan den.
Att det blev bostäder i områ
det är också av betydelse för
oss. […] Men det är inget att
sticka under stolen med, jag
är ganska övertygad om att
Landet har betytt mycket för
Telefonplan. Sen har ju
Konstfack betytt mycket för
Landet.
Martin Lagerberg, ägare till restaurang
Landet, intervju 2012-09-24

Designens Hus – visionen som
inte blev verklighet
Den första idén om att skapa ett
designkluster syns redan i Söderorts
visionen som antogs av Stockholms
kommunfullmäktige 2002. 133 När
Konstfack hade flyttat till Telefonplan
fick idén om ett designkluster ytterli
gare drivkraft.
Stockholms stads budget för 2006
omfattade strategiskt arbete för tre
specifika branscher, varav en gällde
näringar inom design, form och arki

Ivar Björkman f.d. rektor på Konstfack, intervju 2012-10-09.
Tove Sjöberg, inredningsarkitekt och f.d. elev på Konstfack, intervju 2012-09-24.
Martin Lagerberg, ägare restaurang Landet, intervju 2012-09-24.
Svensk Form, Telefonplan En mötesplats där man kan uppleva det senaste inom designutvecklingen. Lägesrapport, Svensk Form, 1 februari 2007 .
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2004 flyttade Konstfack till Telefon
plan.

tektur.134 Ett viktigt steg inom denna
strategi var att stärka Stockholms
internationella konkurrenskraft
genom att belysa designens betydelse i
samhället och göra Stockholm till en
metropol inom design. Tanken var att
upprätta ett designcentrum för att få
en samlad miljö och plattform för
företag, institutioner och organisatio
ner som är verksamma inom design
och arkitektur. Stockholms stad
utvecklade visionen tillsammans med
Vasakronan och Svensk Form. Vasa
kronan såg dock bristande lönsamhet
i att bygga och förvalta ett Designens
Hus och detta ledde till diskussioner
om att Stockholms stad skulle ta över
ansvaret.
I september 2006 röstade kommun
styrelsen igenom ett inriktningsbeslut
om att fortsätta driva frågan om
Designens Hus, förutsatt att man
kunde lösa projektets finansiering.
Det dåvarande finansborgarrådet

Det satte fart på politikerna
när Konstfack flyttade till
Telefonplan och tanken föd
des om ett designcentrum.
Det kom, tror jag, från
Annika Billström. På den
tiden tänkte man så här,
vad är Sveriges framtid? Ja
det är populärmusik, sen är
det design, nu när Ericsson
krisar. Då skulle ju hela
Sverige satsa på design,
det var inne då början av
00-talet.
Lars Jonsson vice vd Vasakronan,
intervju 2012-10-04

Annika Billström ansåg att regeringen
och Stockholms stad måste finansiera
projektet gemensamt för att det skulle
fungera.135 Efter riksdagsvalet 2006
beslutade den nya borgerliga regering
en dock att inte avsätta pengar till
Designens Hus, vilket gjorde det svårt
att verkställa projektet. Ändå fortsatte
arbetet med att utveckla en designpro
fil och LM Ericssons gamla matsal
byggdes om för detta ändamål. 2009
invigdes den nyrenoverade byggnaden
som alltså var tänkt att bli en plats för
en fortsatt utveckling av ett Designens
Hus. Det blev dock inte någon långva
rig verksamhet i byggnaden då Vasa
kronan under våren 2012 ansökte om
rivningslov. Detta beviljades och
Vasakronan planerar nu i stället
bostäder på platsen.136
Följdinvesteringar
Det sociala livet på Telefonplan har
förändrats. Platsen är mer attraktiv

134 Stockholms stad, Designens Hus vid Telefonplan. Inriktningsbeslut, Tjänsteutlåtande, Fastighets- och saluhallskontoret,
Dnr FS2005/2009/906/781 2006-01-03, 2006
135 Svenska Dagbladet, Ja till ett Designens Hus 6 september, 2006-09-06
136 Fastighetsvärlden, Vasakronan får riva Designens Hus, 2012-03-27
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etablerade sig där och nybyggnation
har blivit mer attraktivt.139
Utvecklingen har även bidragit till
att förändra det lokala serviceutbudet,
vilket märks i matvarubutikernas
anpassning till sin nya ”trendkäns
liga” målgrupp. De intilliggande bygg
naderna och områdena har också
inlemmats i en designprofil. Exempel
vis finns ett kreativt koncept i bygg
nationen av den signalgula och runda
förskolan Paletten, ritad av Tham &
Videgård Arkitekter som är ett av
Sveriges mest framgångsrika unga
arkitektkontor.
Det finns mycket som talar för en
positiv utveckling. Under de senaste
åren finns dock också andra tecken
som kan tydas annorlunda, exempel
vis att den avsedda designprofilen
inte har gett effekt. Konstfack är
den enda aktören för publika verk
samheter eftersom det saknas andra
alternativ.140

FOTO: Cecilia Lindahl

nu med många nyinflyttade yngre
människor.
Att förändra profilen för ett område
innebär att man påverkar människors
uppfattningar. Vad man gör på en
plats påverkar också hur platsen upp
levs, vilket Tove Sjöberg, f.d. student
på Konstfack, menar kan exemplifie
ras med att de studenter som tog sin
examen från Konstfack på Telefonplan
har en annan syn på den platsen än de
som studerade på Valhallavägen.137
Genom Konstfack har platsen fått en
annan och ny professionell prägel.
Konstfack har dock inte bara bidragit
till en ny identitet och nya uppfatt
ningar om platsen utan har även gett
konkreta effekter i form av följdinves
teringar och högre bostadspriser.
Bostadsrättspriserna steg med 20
procent när Landets ägare signerade
köpeavtalet, enligt vad mäklarna
berättade för ägarna.138 Företag har
flyttat dit som en följd av att Konstfack

137
138
139
140

Tove Sjöberg, inredningsarkitekt och f.d elev på Konstfack, intervju 2012-09-24.
Martin Lagerberg, ägare Landet, intervju 2012-09-24.
Ivar Björkman f.d. rektor på Konstfack, intervju 2012-10-09.
Ivar Björkman f.d. rektor på Konstfack, intervju 2012-10-09.

Det är mycket mer levande
nu, det har ju skett ett gene
rationsskifte. Vi satt inne på
det här postkontoret och tit
tade ut, det var ingen män
niska på Telefonplan. Vi blev
rädda för vad vi hade gett
oss in på.
Martin Lagerberg, ägare Restaurang
Landet, intervju 2012-09-24

Design Hall är en mobil utställnings
plattform under Konstfack som invig
des i februari 2012.

59

60

telefonplan

Konstfack var absolut avgö
rande för utvecklingen. Till
exempel är ju förskolan spe
ciellt utformad med tanke
på designkonceptet. Vi har
haft en bra utveckling på
bostadssidan där också. Vi
har nu utvecklat bostäder i
tre etapper. Första etappen
var på 200 lägenheter och
andra etappen är på 500
lägenheter. Det blir ju allt
tydligare att vi måste ha
bostäder med för att det ska
bli god service. Vi ser även
att etableringen av Konst
fack bidragit till detta.
Lars Johnsson, vice vd, Vasakronan,
intervju 2012-10-04

Vi fick överge det [design
profilen] och nu har vi en
profil mot kreativa företag.
Det går ju väldigt bra. Vi har
hyrt ut så mycket att vi har
en kritisk massa

FOTO: Cecilia Lindahl

Lars Johnsson, vice vd Vasakronan,
intervju 2012-10-04

141 Martin Lagerberg, ägare Landet, intervju 2012-09-24.
142 Ivar Björkman f.d. rektor på Konstfack, intervju 2012-10-09.
143 Fastighetsvärlden, Klart: Vasakronan hyr ut 24 000 kvm, www.fastighetsvarlden, 2012-10-15.

FOTO: maskot

Vasakronans hyresnivåer gjorde att
nystartade företag inom design och
mode inte hade råd att hyra lokaler
där. Detta gjorde att man troligen gick
miste om en del företag som i dag är
framgångsrika inom design och mode,
och som kunde ha bidragit till områ
dets designprofil.141 Detta var också
idén med Designens Hus som ansågs
ge potential att driva utvecklingen
mot ett designkluster. Projektet dog
dock eftersom både politiker och
näringsliv tappade intresset för att
driva frågan.142 Designens Hus blev
således inte av och den fortsatta
uthyrningen har skapat ett mer ordi
närt omvandlingsområde utan en till
spetsad profil.
Hösten 2012 hyrde Vasakronan ut
24 000 kvm till Försäkringskassan
på ett tioårigt avtal och uthyrnings
graden närmar sig 92 procent i områ
det.143 Bolaget investerar även totalt
320 miljoner kronor i att bygga om
och modernisera lokalerna. Vasa
kronan har också påbörjat ett detalj
planeabete för att kunna bygga nya
bostäder i området.

2000 2004 2007 2010
Hyra kontor
kr/kvm/år
675

–

1 095 1 048

Tabell 5. Medelvärde prisutvecklingen
på kontorslokaler i Midsommarkransen/
Telefonplan. Analys av hyresutveck
lingen i Midsommarkransen/Telefon
plan visar en svag utveckling som är svår
att analysera i förhållande till övrig
utveckling i området.
Källa: Grundmaterial Skatteverket.
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Diskussion
Förändringar utanför området

Etableringen av Konstfack kan ses
som ett led i att stärka den södra
Stockholmsregionens arbetsmarknad
eftersom regionens norra delar har
varit betydligt mer attraktiva för
internationella och kunskapsdrivna
företag. Genom investeringen etable
rades ett verksamhetsområde med
syftet att locka denna typ av företag
till den södra regiondelen. Klustertan
ken kring Designens Hus understry
ker den regionala ambitionen.
Man planerade alltså ett område för
att skapa en viss typ av kluster, vilket
är tämligen unikt i Sverige. Det kräver
en uttalad och långsiktig samverkan
mellan kommun, fastighetsägare och
företag. De internationellt uppmärk
sammade klustren är ofta självvuxna
om vi ser till västvärlden – även om
satsningar med sådan inriktning finns
i Cambridge, Edinburgh och Uleå
borg. Exempel på planerade kluster
finns annars främst i Ostasien.

Några ytterligare effekter av investe
ringen har vi inte kunnat verifiera.
Utvecklingen för Stockholms södra
stadsdelar har hittills inte motsvarat
de högt ställda förväntningarna.

Samverkan och timing

aktörer ställer upp på visionen. Visio
nen översätts sedan i en strategi som
visar vem som ska göra vad under en
längre period för att förverkliga visio
nen, och hur riskerna ska fördelas
mellan parterna. Så kan t.ex. fastig
hetsägare få incitament att ”vänta in”
rätt blandning av hyresgäster.

Misslyckandet med att etablera Desig
nens Hus har dämpat områdets krea
tiva profil. Ingen aktör, varken privat
eller offentlig, var beredd att investera
eller var uthållig nog att vänta in ”rätt”
aktörer. I stället har delar av Ericssons
anläggning fyllts av en stor och stabil
hyresgäst utan anknytning till de
verksamheter som man ursprungligen
hade tänkt sig. För att genomföra en
gemensam vision krävs alltså tydliga
processer som i sin tur kan leda till att
de olika parterna intar olika roller i
implementeringen. Det kräver vad
man kan kalla samverkansplatt
formar där såväl regionala och kom
munala offentliga aktörer som privata

Förändringar i området
Konstfacks flytt till Telefonplan har
lett till ett ökat serviceutbud under de
senaste åren, i form av både nyetable
ringar och sortimentsförändringar i
befintliga butiker. Ett exempel är att
restaurangen Landet flyttade dit efter
som den representerar en annan nivå
än befintliga restauranger i området.
Därutöver har fastigheter renoverats
– både bostäder och verksamheter,
och alldeles intill Konstfack finns i dag
nya bostadsrätter i prisklass som är
högre än för området i övrigt. Områ
det har således blivit mer attraktivt än
vad det var innan Konstfack kom.
Investeringar i forskning och utbild
ning har m.a.o. på relativt kort tid
bidragit till en miljö med betydligt fler
människor i rörelse samt förändrat
områdets sociala sammansättning,
vilket i sin tur har lett till ökade
bostadspriser. Förloppet följer de
mönster som kan förutses i liknande
studier och etablerade teorier.
FOTO: Cecilia Lindahl

Restaurang Landet öppnades 2005 i
Postens gamla lokaler.
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250

2001
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kista

Samarbete leder till framgång

Kistas profil som ett högteknologiskt centrum fanns inte med i de tidiga
planerna för stadsdelens etablering. I början fanns inga uttalade strategier alls
för områdets industrimark utan det är en lyckosam slump att Kista har blivit
ett högteknologisk centrum.144

E

tt första steg mot en vision
för området togs 1976. Då
diskuterade företrädare för
Stockholms stad och Ericsson
koncernens styrelse hur Kista skulle
kunna utvecklas som ett industriom
råde med teknologisk inriktning.
Visionen var att företag på framkant
inom teknikindustrin skulle bli intres
serade av att etablera sig i området och
detta ledde fram till att Ericssons dot
terbolag SRA och RIFA flyttade dit.
SRA var först på plats hösten 1976
eftersom de då fick möjlighet att samla
sina verksamheter på en plats i egna
lokaler. Företagets personal hade valt
Kista framför Arninge och Kungs
ängen, och Kistas läge mellan E18 och
E4 ansågs således som en fördel för
områdets utvecklingspotential.145
RIFA etablerade sin verksamhet i
Kista ett år efter SRA. 1978 flyttade
IBM sitt huvudkontor till området
med 750 anställda från Sveavägen i
centrala Stockholm.146
Offentliga investeringar
KTH finns i Kista sedan 1982. KTH:s
etablering i Kista föregicks av diskus
sioner. Arbetsmarknaden efterfrågade
ingenjörer och då blev frågan om

144
145
146
147
148
149
150

KTH:s utveckling allt mer central.
Samtidigt fanns en politisk debatt om
högskolornas betydelse för att främja
utvecklingen av en plats. Stockholms
stads kansli för planeringsberedning
gjorde en utredning där man bedöm
de att Kista hade potential att bli ett
vetenskapligt centrum och 1982 visa
de regeringen att man var intresserad
av en etablering i Kista. När Stock
holms stads program Näringsliv och
sysselsättning (NSP 82) var ute på
remiss var det tydligt att KTH hade
bestämt sig för att etablera forskning
och utbildning inom data- och elektro
nikområdet i Kista. Redan 1966 hade
KTH tillsammans med Stockholms
universitet inrättat Institutionen för
data- och systemvetenskap (DVS) och
det blev en av de verksamheter som
flyttade till Kista. Stockholms stad
finansierade byggnader och terminal
stationer och Wallenbergstiftelsen
stod för investeringar i datorer.147
Samarbeten växer fram
KTH:s och Stockholms universitets
intresse för att etablera sig i Kista var
viktigt. Ett annat betydelsefullt steg
för Kistas framtid kom 1986 då stiftel
sen Electrum bildades.148 Syftet med

stiftelsen var att skapa en kreativ
miljö som byggde på samverkan och
fysiska möten mellan universitet, hög
skola, forskning och vetenskapliga
institutioner samt näringslivet och
dess olika aktörer. I stiftelsens styrel
se satt representanter från KTH,
Styrelsen för teknik och utveckling
(STU), Stockholms stad, industrin och
Industrins Samarbetsorganisation för
Elektronikcentrum (ISEK).149 Elec
trum kom att bli ett nav för elektro
nikindustrins utveckling och 1989 fick
Electrum en egen byggnad i Kista.
Kista utvidgades, nya företag flyttade
in och redan etablerade växte, ett ITkluster började ta form. 1998 konsta
terades att Kista uppnådde de kriteri
er som krävdes för att definieras som
en ”science park” och detta påverkade
områdets utveckling i positiv riktning.
Varumärket Kista Science Park var
slagkraftigt på marknaden och ansågs
t.o.m. vara Stockholms viktigaste
varumärke. Tack vare framsteg inom
forskning och näringsliv i Kista skapa
des så småningom förutsättningar för
att kommunicera på en global nivå,
vilket i sin tur innebar en snabb
utveckling framåt.150
Företagen IBM och Ericssons dotter

Björklind Bengtsson, Inger, Från runor till radiovågor: historien om Kista Science City, Anna Ma media, Saltsjö-Boo, 2011.
Ibid.
Ibid.
Björklind Bengtsson, Inger, Från runor till radiovågor: historien om Kista Science City, Anna Ma media, Saltsjö-Boo, 2011.
Anette Scheibe Lorentzi, vd Kista Scence City, intervju 2012-10-22.
Björklind Bengtsson, Inger, Från runor till radiovågor: historien om Kista Science City, Anna Ma media, Saltsjö-Boo, 2011.
Björklind Bengtsson, Inger, Från runor till radiovågor: historien om Kista Science City, Anna Ma media, Saltsjö-Boo, 2011.
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företag RIFA och SRA hade stor bety
delse för områdets framtida utveck
ling. Företagen flyttade tidigt till Kista
och visade i och med det att visionen
om Kista som ett centrum för infor
mationsteknologi var högst möjlig.
Dessa privata investeringar kan såle
des ses som startskottet för områdets
utveckling som IT-kluster, och samar
betet mellan universitet och närings
liv förstärkte sedan utvecklingen
ytterligare.
I takt med att Kista etablerades som
ett framgångsrikt IT-kluster började
den fysiska miljön ifrågasättas. Bris
ten på stadsliv och stadsmiljöer efter
kontorstid gjorde området ödsligt och
infrastrukturen i området levde inte
upp till föreställningarna om ett
urbant liv. I början på 2000-talet
inleddes därför ett samarbete mellan
Stockholms stad och Stiftelsen Elec
trum. Tillsammans tog de fram en
vision om stadsdelens framtid som
antogs av Stockholms stads kommun
fullmäktige 2001. Arbetet leddes av
stadsledningskontoret i Stockholms
stad i nära samarbete med Stiftelsen
Electrum och dess två helägda dotter
bolag Kista Science City AB (KSC AB)
och Stockholm Innovation & Growth
AB (Sting AB). Tanken var att skapa
fortsatt utveckling och samtidigt stär
ka Kistas ställning på den internatio
nella marknaden, genom att utveckla
en ”levande stad” med ett urbant liv.
Området skulle förvandlas från
”science park” till ”science city”, och
då var det särskilt viktigt med goda
kommunikationer samt det faktum att
både KTH och Stockholms universitet
hade förlagt delar av sina verksamhe
ter dit. I syfte att skapa en dynamisk
stadsmiljö gjordes satsningar på ser
viceutbudet, så man byggde ut galle
rian samt rustade upp gatunätet.
Detta har visat sig vara ett framgångs
rikt koncept och nyckeln till områdets
framgång som högteknologiskt cent
rum anses vara samverkan.151
Satsningarna i Kista är och har varit
strategiskt grundade i tydliga mål och
visioner för områdets utveckling.
Detta bekräftas också av intervjuer
med fastighetsägare såsom Atrium

Samverkan kring ett extremt
tydligt uppdrag och mål [är
nyckeln till Kistas framgång].
Det första var att Ericsson
och IBM flyttade dit, det
andra att KTH och universitet
kom dit. Kombinationen av
privata och offentliga investe
ringar var helt avgörande.
Den tredje var att man sat
sade på gallerian. Gallerian
är oändligt viktig.
Anette Schebie Lorentzi, vd Kista
Science City AB, intervju 2012-10-22

151 Anette Scheibe Lorentzi, vd Kista Science City, intervju 2012-10-22.

Ljungberg och Klövern – båda uppger
att de genom Kista Science City har ett
nära samarbete med andra privata
och offentliga aktörer.
Följdinvesteringar
Kista pekas tillsammans med Sollen
tuna och Häggvik ut i RUFS 2010 som
en regional stadskärna och en viktig
tillväxtmotor för hela Stockholms
nordostregion. I Kista har en mängd
privata investeringsprojekt ägt rum,
bl.a. Kista galleria, Kista Tower, Kista
mässan och Victoria Tower. Enligt
Anette Scheibe Lorentzi, vd för Kista
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En mötesplats saknades i
Kista. En plats där alla är
välkomna. Det har varit en
stor investering för oss, i
sig kanske inte den mest
vinstdrivande investe
ringen. Ekonomiskt sett är
det sällan det att bygga en
mässa men det ger mervär
den på intilliggande fastig
heter eftersom det innebär
höjda hyror och högre
värde på fastigheterna. […]
Närområdet stärks och
därför är vi positiva till
denna typ av investe
ringar.

Science City AB, var investeringen i
Kista Galleria avgörande för stadsde
lens utveckling och de investeringar
som gjordes för att utveckla infra
strukturen samt för att få en attraktiv
stadsmiljö. NCC lät bygga Kista Tower
2003, och sedan 2004 ägs byggnaden
av Vasakronan. Kista Galleria, som
ägs av DNB Livsforsikring ASA, bygg
des ursprungligen år 1977 och har
sedan dess byggts ut år 2002 och
2009.152 Dagligen passerar 60 000
personer de centrala delarna i Kista.

Gallerian innebär ett utbud av restau
ranger, service och kultur, vilket i sin
tur skapar arbetstillfällen som anses
bidra till en positiv ekonomisk och
social utveckling.153 Gallerian lockar
också besökare från övriga delar av
regionen, och anses av många därige
nom bidra till ett urbant liv.
För stort fokus på gallerian och de
närliggande kvarteren kan dock drä
nera stadslivet på andra platser i Kista.
För att undvika en sådan lokal geogra
fisk obalans har Klövern Fastigheter

Jan Eriksson enhetschef, Klövern
Fastigheter, intervju 2012-10-05

FOTO: Cecilia Lindahl

Kista med Kista Science Tower
i bakgrunden.

152 www.kistagalleria.se
153 Ibid.
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investerat i området vid Helenelund
pendeltågstation med målsättningen att
utveckla ett centrum även på denna
plats. Investeringen består av Kista
mässan, som i sin tur skapade behovet
av ett närliggande hotell. Klövern
Fastigheter sålde marken intill mässan
till norska byggherren Arthur Buchard
som utvecklade Scandic Victoria Tower
på platsen, ett höghus på 34 våningar
som innehåller både kontorslokaler
och hotell. Denna typ av investeringar
förväntas få sociala effekter i området
som i sin tur förväntas bidra till en god
ekonomisk utveckling av fastighetsä
garens bestånd.
De offentliga investeringarna i
infrastruktur har haft stor betydelse
för Klöverns investeringar i Kista.
I och med etableringen av Kistamäs
san och Victoria Tower byggde staden
om vägen och torget utanför fastighe
terna. Detta har gett positiva effekter
på Klöverns investering, menar Jan
Eriksson, eftersom det är deras kun
der som utnyttjar platsen idag.154
I intervjuerna betonas också vikten av

Det allra viktigaste för
Kista kommer i december i
och med direkt access till
Arlanda – det är guld värt.
Nu arbetar vi för att få ige
nom ett namnbyte på Hele
nelund station så att den
ska heta Helenelund/Kista.
[…] Tvärbanan har mycket
stor betydelse. Den gör det
möjligt att göra följdinves
teringar och innebär nya
exploateringsmöjligheter.
[…] Tvärbanan är en tydlig
signal, en effekt av att
Kista är i ropet.
Anette Schebie Lorentzi, vd Kista
Science City, intervju 2012-10-22

goda lokala och regionala kommuni
kationer som gör området tillgängligt.
Dagens kommunikationer anses
vara goda men inte tillräckliga. Kistas
geografiska läge nära Arlanda och
Stockholm anses dock ha utvecklings
potential. Den framtida etableringen
av Tvärbanan förväntas också göra
området mer attraktivt och tillgäng
ligt samt ge nya exploateringsmöjlig
heter inom kontor och bostäder.
Bostadsbeståndet anses inte ha
utvecklats i samma takt som resten av
området men det finns förhoppningar
om nybyggnation av bostäder. Detta
är den bild som intervjuerna ger och
den förstärker visionen om ett stadsliv
i Kista.

2005

2006

2008

2009

Hyra kontor
kr/kvm/år 13 486 16 952 20 759 19 857 18 726
Tabell 6. Tabellen visar förändringen av priset på
bostadsrätter i Kista från 2005 till 2009. Analysen visar
att priset på bostadsrätter i Kista har haft en positiv
utveckling och i stort sett följt konjunkturen.
Källa: Grundmaterial Valuegard Sweden.

154 Jan Eriksson, enhetschef Kista Klöverns fastigheter, intervju 2012-10-05.
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Diskussion
I Kista har privata och offentliga
investeringar samverkat med varan
dra i en växlande sekventiell process.
Processen kan ses som självförstär
kande genom en institutionaliserad
samverkan mellan näringsliv och
akademi och genom en successiv över
gång från ett industriområde till en
fullvärdig stadsdel. Processen kan
också ses som en samverkan inom en
professionell kultur som finns hos
både privata och offentliga aktörer.

Förändringar i området

FOTO: Cecilia Lindahl

De första investeringarna i Kista var
privata men förberedda genom detalj
planer där Kista sågs som ett allmänt
industriellt utvecklingsområde.
Utvecklingen mot Kista som ett hög
teknologiskt industriområde med ITprofil började i slutet av 1970-talet i
och med att Ericssons dotterbolag
SRA och RIFA samt IBM flyttade till
området, och så småningom utveckla
des ett ICT-kluster. Det avgörande var
dock de offentliga investeringar som
gjordes i forskning och utbildning på
1980-talet.
Fortsatta offentliga investeringar i
institutioner för nätverkskontakter
och trilehelixsamverkan främjar
utvecklingen mot ett kluster. Utveck

lingen förstärks också genom att kom
munen fortsätter att satsa på en mer
”urban” miljö än den som de
ursprungliga planerna gällde, och
man har bl.a. rustat upp gatunätet.
Stadsmässigheten har också medfört
ytterligare privata investeringar. Mil
jön har blivit mer stadsmässig med
ökad lokal tillgänglighet, större trygg
het och ökad attraktivitet, vilket har
haft positiva effekter för hela området.
Dessa effekter har varit särskilt tydli
ga i området intill Kista centrum och
Kista Science Tower där de har med
fört ytterligare privata investeringar i
närområdet.
Samlokalisering av företag har
bidragit till en ökad specialisering och
nu finns möjligheten att göra karriär
på en lokal arbetsmarknad. Kista är
ett av få svenska exempel på ett klus
ter med självförstärkande egenskaper.

Förändringar utanför området
Kistas geografiska läge i regionen är
ytterligare en faktor som har bidragit
till framgång. Stadsdelen har bra för
bindelser till Stockholm och framför
allt till Arlanda, vilket har ökat till
gängligheten till den globala markna
den. Områdets internationella till
gänglighet och integration med övriga

regionen är nyckelfaktorer för utveck
lingen.
Kista har ett begränsat eget utbud
av bostäder och därför har regionens
norra delar blivit en viktig del av
bostadsmarknaden för anställda i
Kista. I dag är Kista ett av norra
Storstockholms viktigaste regionala
arbetsplatsområden med en omfat
tande inpendling och har stor betydel
se för utvecklingen i stråket Stock
holm–Uppsala.

Samverkan och timing
Samarbetet mellan akademi, offentlig
sektor och näringsliv har varit avgö
rande för Kistas utveckling. Med tiden
har samarbetet formaliserats och där
med fördjupats, vilket har lett till
ytterligare investeringar. Samverkan
är särskilt tydlig i satsningarna på att
förvandla Kista ”Science park” till
”Science city”. Samarbetet mellan
näringsliv, Stockholms stad samt hög
skola och universitet har flutit smidigt
eftersom parterna är väl insatta i var
andras perspektiv. Det har stärkt bil
den av Kista som en helhet och med
verkat till ett starkt varumärke.
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1982
Fritidsförvaltningen
får i uppdrag att
undersöka möjligheten
att etablera en ny arena

1992
Globenområdet
färdigställs i sin
helhet

1986
Byggnationen
av Globenområdet
inleds

1985
Programtävling
utlyses

2003
Clarion Hotel,
Skanstull etableras
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Ericson köper Globens
namnrättigheter,
Ericsson Globe

1996
OS-ansökan
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En tillgång för besöksnäringen
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I början av 1980-talet tog visionen om en ny arena i Stockholm sin form.
Stockholms stad ansåg att det behövdes en arena som kunde konkurrera med
Scandinavium i Göteborg, och en ny arena var också avgörande för Stockholms
möjligheter att anordna VM i ishockey 1989. Man ville ha en arena av hög
internationell klass som ett potentiellt landmärke för Stockholm.

I

nitiativtagare till Globenprojektet
var det dåvarande socialdemokra
tiska fritids- och kulturborgarrådet
Ingemar Josefsson, och år 1982
fick fritidsförvaltningen i Stockholms
stad i uppdrag av fritidsnämnden att
undersöka möjligheterna att etablera
en ny arena i Johanneshovområdet.155
Besluten för projektet togs i Stockholms
stads fastighetsnämnd.156 Platsen för
arenan hade sedan många år använts
för idrottsevenemang. Johanneshov
Isstadio var från början en enkel arena
som sedan 1930-talet hade nyttjats för
fotboll, och med tiden byggdes den
etappvis ut för anpassning till bl.a.
ishockey. Området ansågs särskilt
lämpat med goda kommunikationer
och ett centralt läge i förhållande till
centrala Stockholm. Nynäsvägen var
en barriär mellan bostäderna i Johan
neshov och arenaområdet, vilket
bidrog till att arenan kunde etableras
utan att störa närliggande bebyggelse
trots sitt centrala läge. Med tillkom
sten av arenan fanns även förhopp
ningar om att skapa en filial till Stock
holm city genom att etablera ett nytt
centrum söder om Södermalm.157

Offentlig-privat investering
Investeringen i arenan krävde finan
siering och politikerna var eniga om
att projektet skulle drivas som ett
samarbete mellan Stockholms stad
och privata investerare.
År 1985 utlystes en projekttävling
mellan fem aktörer. Uppdragets
förutsättningar var att bygga en arena
på 75 000–90 000 kvm inklusive
kommersiell yta, hotell och lokaler för
handel och kontor. Eftersom staden
ville anordna 1989 års ishockey-VM i
den nybyggda arenan fanns en viss
tidspress. Ett av tävlingsbidragen var
utarbetat av Berg Arkitekter och drevs
av ett konsortium bildat för ändamå
let, Konsortiet Hovet. Förslagets
utformning var originellt och stack ut i
förhållande till övriga förslag. Kommu
nen hade i sitt program för tävlingen
angett en cirkelform på arenan och
detta tog Berg Arkitekter fasta på
genom att göra den sfärisk i form av
en glob.
I april 1986 utsågs Konsortiet Hovet
till vinnare av tävlingen. Konsortiet
bytte då namn till Kommanditbolag
Hovet (senare Globen City KB) och

ingick ett ramavtal med Stockholms
stad där bolaget förband sig att bygga
arenan, förutsatt att de i gengäld fick
äganderätter och byggrätt på 143 000
kvm. Arenan började byggas i septem
ber 1986 och var färdig i februari
1989. Samma år var Stockholm
arrangör för hockey-VM.158 I dag, lik
som vid arenans färdigställande, ägs
arenan av det kommunala bolaget
SGA-fastigheter. Ägare till kontors
fastigheterna är det amerikanska
riskkapitalbolaget Carlyle Group och
hotellet ägs av Home Properties.
Direkta och indirekta
följdinvesteringar
Så snart arenan var byggd stramades
ekonomin åt i och med den ekono
miska krisen i början av 90-talet.
Fastighetsägaren till kontorsfastig
heterna gick i konkurs, vilket kom att
drabba den fortsatta utvecklingen av
området.
Området runt arenan var bebyggt
med bostäder, både flerbostadshus
och småhus. Detta kan ha försvårat
eventuella följdinvesteringar då det
fanns begränsat med mark att exploa

155 Björkman, Helena & Nauclér, Martin (red.), Globen: ett dokument som skildrar tillkomsten, Byggförl., Stockholm, 1989; Sahlin, Kerstin,
Oklarhetens strategi: organisering av projektsamarbete, Studentlitteratur, Lund, 1989.
156 Mats Hulth (s), fastighetsborgarråd i Stockholms stad 1982–1988, finansborgarråd 1988–1991 & 1994–1998, näringslivsborgarråd 1991–1994,
intervju 2012-10-09.
157 Björkman, Helena & Nauclér, Martin (red.), Globen: ett dokument som skildrar tillkomsten, Byggförl., Stockholm, 1989.
158 Ibid. Sahlin, Kerstin, Oklarhetens strategi: organisering av projektsamarbete, Studentlitteratur, Lund, 1989.
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tera.159 Det är dock möjligt att se andra
effekter av investeringen.
Det är svårt att mäta lönsamheten
av investeringen i rena pengar, men
effekterna går att se i dagens turist
näring. Arenan anses ge mervärden
till staden som helhet i form av ökad
attraktivitet och för stockholmarna
har etableringen av arenan ökat
utbudet av upplevelser.
Det är alltså inte helt lätt att se
några följdeffekter av investeringen
inom arenaområdet, men det finns
exempel på att Globen har bidragit till
effekter på andra platser. Mats Hulth
menar t.ex. att Clarion Hotel intill
Skanstullsbrons norra brofäste är en
direkt effekt av Globen, likaså Gull
marsplans bussterminal.160
Mer än 20 år efter Globens etablering
står Tele2 Arena klar i samma område.
Staden efterfrågade ytterligare en
arena och intill Globen fanns en lämp
lig plats med god tillgänglighet. Även
det intilliggande Slakthusområdet är
under utveckling och det finns allt fler
tecken på en klusterbildning.
Ett starkt varumärke
Globen var inkluderat i planerna för
OS-ansökan 1996 och skulle användas
som en arena för de olympiska spelen,

Globen invigdes i februari 1989. En ny
attraktion är att man kan åka hiss
längs utsidan av Globen och få en
fantastisk utsikt över Stockholm,
130 meter över havet.

Det var en gåva till
Stockholm. En bra arena
som stockholmarna upp
skattar. Vi får hit bra
artister. Med följdeffekter
i samhällsekonomin med
en besöksnäring som
blomstrar. Det har nog
aldrig kommunalekono
miskt gått ihop. Indirekt är
det en vansinnigt bra affär,
direkt kanske inte lika bra.
Mats Hulth, dåvarande fastighetsoch finansborgarråd i Stockholms
stad, intervju 2012-10-09)

i kombination med den planerade
OS-byn, som senare kom att bli Ham
marby Sjöstad, och Eriksdalsbadet.
Stockholms OS-ansökan fick avslag
men utvecklingen av området stanna
de inte av. Tvärbanan som drogs till
Hammarby Sjöstad via Gullmarsplan
bidrog till att utveckla en knutpunkt
på Gullmarsplan samtidigt som
Globens tillgänglighet ökade.
År 2009 köpte Ericsson namnrät
tigheterna till Globen och arenan fick
ett nytt namn, Ericsson Globe. Detta
kan tolkas som att man nått målet att
etablera Globen som ett attraktivt
varumärke.

2000 2004 2007 2010
Hyra kontor
kr/kvm/år
826 1 270 1 307 1 382
Tabell 7. Medelvärde prisutvecklingen
på kontorslokaler i Globenområdet.
Analys av hyresutvecklingen i Globen
området visar en svag utveckling som är
svår att analysera i förhållande till övrig
utveckling i området
Källa: Grundmaterial Skatteverket.

159 Mats Hulth (s), fastighetsborgarråd i Stockholms stad 1982–1988, finansborgarråd 1988–1991 & 1994–1998, näringslivsborgarråd 1991–1994,
intervju 2012-10-09
160 Ibid
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Diskussion
Utvecklingen av Globenområdet har
tagit 20 år och är ett tydligt exempel
på att det kan ta lång tid innan effek
terna av en investering slår igenom.

Förändringar i området
Platsen som Globen etablerades på har
goda kommunikationer och ligger
relativt centralt i Stockholm. Tillgäng
ligheten är god och Globen är synlig
från långt håll, vilket har gjort den till
ett landmärke som upplevs som posi
tivt. Området är relativt avgränsat
mot de omkringliggande områdena,
vilket var en tillgång under byggtiden
då störningarna var minimala men
det visade sig senare vara en begräns
ning eftersom det saknas expansions
yta för ytterligare investeringar. Hit
tills har investeringen således inte
medfört några följdinvesteringar.

FOTO: Cecilia Lindahl

Mer än 20 år efter Globens öppnande
står Tele 2 Arena klar i samma område.

I dag finns ytterligare en arena i
området. Att dessa två arenor samlo
kaliseras kan ses som ett kluster – en
agglomeration av evenemangsmöjlig
heter och de service- och stödfunktio
ner som följer av detta.

Förändringar utanför området
Utanför Globenområdet finns däre
mot påtagliga effekter. Etableringen
har inneburit ett ökat utbud av upple
velser och tjänster på den regionala
marknaden, som i sin tur har gjort
regionen som helhet mer attraktiv.
Det finns tydliga paralleller till studier
i andra regioner med en allmän
ökning av besöksnäringen, något som
också kan ses som en synergieffekt.
Man kan även se konkreta följd
investeringar utanför Globenområdet,
t.ex. Clarion Hotel Stockholm vid
Skanstull. Investeringar i hotell- och
restaurangbranschen förutsågs i
visionen som låg till grund för Globen,
dvs. att vidga Stockholms centrum
söderut. Det går även att se omvand

lingseffekter i planerna för att utveck
la det intilliggande Slakthusområdet
även om denna omvandling inte förut
sågs när Globen byggdes, till skillnad
från förloppen på Söder. Slakthusom
rådets allmänt höga tillgänglighet är
dock troligen en starkare drivkraft än
närheten till Globenområdet.

Samverkan och timing
Globenområdets tillkomst är resulta
tet av förhandlingar mellan Stockholms
kommun och ett antal privata aktörer.
Förhandlingarna resulterade i ett
gemensamt åtagande och utan för
handlingar med åtföljande avtal hade
denna investering inte varit möjlig.
Samtidigt är det tydligt att den förhål
landevis omfattande och detaljerade
överenskommelsen inte har öppnat
för några följdinvesteringar inom
Globenområdet av parter utanför för
handlingsprocessen.
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Avslutande diskussion

T

Effekter relaterade till
investeringskategori

1. Bostadsinvesteringar
De fallstudier som innehåller investe
ringar i bostäder är: Minneberg/
Tranebergs strand, Tensta med kom
pletteringar samt Hammarby Sjöstad.
I samtliga fall har initiativet medfört
en värdestegring genom höjda hyror
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visar tydligt att det ibland finns brister
i samspelet mellan offentliga och pri
vata aktörer samt i länkningen mellan
de tidiga och mer strategiska skedena
och senare då mer pragmatiska per
spektiv ”tar över” och ”man gör som
man alltid gjort”’.
I det följande förs en diskussion
kring motiven bakom den första
investeringen efter kategori (bostäder,
infrastruktur, FoU samt övrigt): vad
som hänt och hur det kan relateras till
det initiativet, den investeringskate
gorin samt parternas samspel under
processens gång. Med synergieffekter
undersöks vad annat som kan ha haft
betydelse och påverkat utvecklingen i
området mot t.ex. ökad trygghet, triv
sel, stadsliv etc.

För det andra kan det dröja länge
innan investeringarna ger några
effekter. I fallet Flemingsberg tog det
10–20 år innan effekterna syntes,
både inom området och utanför.
Investeringar från 90- och 00-talet
kan således få effekter som ännu inte
går att belägga.
Med dessa två förbehåll blir det – för
det tredje – svårt att följa upp på vilket
sätt de undersökta typerna av investe
ringar (offentlig, privat, proaktiv eller
reaktiv) har påverkat den fortsatta
processen, dvs. om de har fått olika
följdeffekter. Dessutom finns få fall
inom varje kategori. Samtidigt gör kate
goriseringen det lättare att diskutera
ansvar och roller i processer som syf
tar till att utveckla enskilda områden.
Däremot har fallstudierna visat stor
samstämmighet på en punkt: Man
kan se att investeringar inte generellt
kan sättas in i förutsägbara kedjor av
effekter. I stället ser vi att de enskilda
processerna – med samspel mellan
olika parter – har avgörande betydelse
för utfallet. Att processer har stor
betydelse är väl känt från governance
forskning, och de studerade fallen

eorierna i inledningen och de
åtta fallstudierna visar att
man måste vara försiktig
med att dra några slutsatser i
det enskilda fallet. Det finns flera skäl
till det.
För det första är det svårt att använ
da fallstudier för att belägga effekter
utanför det studerade området. Effek
terna kan uppstå genom att den sam
lade marknaden för produkter och
tjänster växer och Stockholmsregio
nen som importnod förstärks. Effek
terna kan då bero på regionens yttre
tillgänglighet snarare än specifika ini
tiativ i området. Effekterna kan vidare
uppstå genom att den lokala arbets
marknaden ligger bakom initiativet,
och då är de kopplade till regionens
inre tillgänglighet som möjliggör en
varierad branschsammansättning
med möjligheter för specialiserad och
kunskapsintensiv varu- och tjänste
produktion. Sådana effekter kan vara
de viktigaste i det enskilda fallet. Här
är exemplet Globen belysande – i det
fallet finns betydande effekter utanför
området samtidigt som effekterna
inom området har varit marginella.
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3. Forskning och utbildning
De fallstudier som belyser kategorin
forskning och utbildning är Tensta
gymnasium, Södertörns högskola,
Kista och Telefonplan. Tensta gymna
sium kan ses som en proaktiv satsning
för att skapa högkvalitativ undervis
ning och därmed förbättra ungdomars
livschanser i stadsdelen och stadsde
lens status. Det finns dock inget belägg
för sådana effekter.
Södertörns högskola kan ses som
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2. Infrastruktur
Studien har få fallstudier kring infra
strukturinvesteringar men Tvärbanan
och pendelbåtslinjen till Nacka strand
representerar denna kategori. Båda
fallstudierna visar att effekterna inte
har blivit de förväntade i förhållande
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som kan ses som en privat investering
utan koppling till Tvärbanans till
komst.
Hammarby Sjöstad har byggts ut i
etapper och investeringar både i och
utanför området kan bero på att en
betydande köpkraft har tillförts både
genom det stora antalet bostäder och
de ekonomiskt starka hushåll som har
lockats till området. Prisuppgången
på bostadsrätter är inte procentuellt
hög men sker från en nivå som var hög
redan från början. Områdets urbana
kvaliteter kan i enlighet med teorierna
förklara den attraktivitet som speglas
i prisnivån samt – i jämförelse med
andra områden – det stora antalet res
tauranger, caféer och uteställen. Den
imageskapande uppmärksamheten
kring området har också medfört följd
investeringar i anslutning till området
kring Skanstullsbron, samt fått effek
ter på utbudet i Sickla köpkvarter.

målbild mellan entreprenör och sta
dens förvaltning har medverkat till
områdets inre trassliga trafiksitua
tion. Den har i sin tur bidragit till att
sänka områdets varumärke.

Tensta har genom både bostads
kompletteringar och olika andra
investeringar kontinuerligt tillförts
resurser som har upprätthållit service
nivån, ökat tryggheten m.m. Prisök
ningen på bostadsrätter – med en topp
kring bomässan – tyder på att investe
ringarna haft betydelse genom att de
tillfört verksamheter, besökare samt
positiv uppmärksamhet till området.

och bostadsrättspriser, vilka i olika
grad kan förklaras av processerna
kring initiativen.
Minneberg byggdes ut i andra halv
an av 80-talet, men genomfördes inte
med urbana kvaliteter i form av blan
dad tät bebyggelse med både bostäder
och lokaler för verksamheter och ser
vice. Området blev ”färdigbyggt”
redan från början och har inte lett till
några följdinvesteringar i serviceeller lokalutbud. Däremot följer pris
uppgången på bostadsrätter den all
männa prisutvecklingen i regionen,
vilket i sig är ett tecken på att området
kan anses ha normal attraktivitet på
bostadsmarknaden. Tranebergs
strand är ett relativt avgränsat projekt

till teorin om tillgänglighet och regio
nal utveckling. Det kan förklaras både
generellt och utifrån de specifika
områdena. I en storstadsregion som
Stockholm innebär en enskild investe
ring en mindre relativ tillgänglighets
förbättring, och det förstärks av att
Alvik/Traneberg redan hade en hög
tillgänglighet genom tunnelbanan,
medan Nacka Strand hade en låg till
gänglighet. Båtpendeln var länge en
isolerad företeelse och ingick inte i
kollektivtrafiknätverket, och har inte
räckt för att ändra detta förhållande.
Det mer anmärkningsvärda är att
hyresnivån i området har sjunkit trots
den ökade tillgänglighet som Tvärba
nan medför. En förklaring är bl.a. att
lokalprisnivån generellt har sänkts i
hela regionen till följd av finanskrisen.
Förklaringar måste därför också
sökas i ett governanceperspektiv där
brist på samverkan och gemensam

del i en långsiktig strategi med kedjan
Huddinge sjukhus–Novum Forsk
ningspark–Södertörns högskola.
Tanken var att medverka till en kritisk
massa som sammantaget skulle få
synergieffekter för både området och
hela Södertörn i form av en högre
utbildningsnivå och privata investe
ringar i kunskapsintensiva verksam
heter. Strategin har gett resultat
genom den socialpolitiska intentio
nen, men följdinvesteringarna har
ännu inte gett det förväntade utfallet.
Det finns dock tecken på att de strate
giska satsningarna börjar leda till följ
dinvesteringar. Det är först på senare
tid som området har börjat få en bre
dare sammansättning av verksam
heter, och studenter och besökare har
tillfört liv och rörelse – en början till
stadsliv i ett område som tidigare var
relativt lågt värderat. Effekterna kom
mer således med en betydande tidsför
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en plats kan erbjuda, desto större
anledning att resa dit. Den klassiska
motiveringen för en trestjärnig
restaurang är att den är ”värd en
omväg” eller t.o.m. ”värd en resa”.
När det gäller Globen har effekterna
inte kommit området till del (förrän
satsningen på Tele2 Arena och kvali
tetshöjningen av området kom till)
men Södermalm har fått ett tillskott
av hotell och områdets höga tillgäng
lighet i kombination med evene
mangsutbudet har påskyndat
omvandlingen av Slakthusområdet.
Tensta konsthall skapades med syf
tet att bli en verksamhet för hela regio
nen, som m.a.o. skulle dra besökare
till Tensta. Ambitionen bröts efter

Generellt kan sägas att resultatet
inte har motsvarat de första ambitio
nerna och förväntningarna. Effekter
na dröjer längre än vad det offentliga
hade förväntat sig och det privata
anser sig ha råd att vänta.
Vidare visar flera av fallen att det
krävs ett nära samarbete för att syner
gieffekter ska utvecklas. Det gäller
såväl mellan offentliga förvaltningar,
t.ex. Tensta och Flemingsberg, där
satsningar på utbildning, kultur och
centrumverksamheter inte har skett
samordnat, vilket försvårar eller för
hindrar synergieffekter. Det gäller i
lika hög grad samverkan mellan
offentliga och privata aktörer där
Alvik representerar mindre samver

ning får effekter på området. I fallet
Telefonplan avbröts det ambitiösa
programmet för att skapa ett kreativt
kluster kring design, och i stället har
ägarna fyllt lokalerna med betalande
verksamheter även om de inte passar
in i profilen. Därmed minskar förut
sättningarna för synergieffekter på
lite längre sikt.

konflikter med kulturpolitiska för
tecken – men i detta sammanhang är
tolkningen att ambitionen ändrades
från ett regionalt projekt till ett lokalt.
Om man ser till centrum respektive
periferi handlar detta om förorten ska
förbli förort. Därmed minskade besö
ken utifrån och effekterna på utbudet i
Tensta centrum reducerades, så att
synergier uteblev. I Alviks strand har
det varit svårt att få kontorslokalerna
uthyrda, men under det senaste halv
året har efterfrågan ökat, vilket kan
sättas i samband med att Tvärbanans
Solnagren öppnar hösten 2013.

kan medan Kista representerar en väl
utvecklad samverkan.
Vikten av samverkan gäller till sist
också fastighetsägare. Hammarby
Sjöstad är ett exempel på många små
fastighetsägare som agerar oberoende
av varandra och därmed minskar möj
ligheterna att skapa ett varierat utbud
av butiker och tjänster som förstärker
varandra. Telefonplan och Flemings
berg är exempel där fastighetsägare
inte har ansett sig kunna medverka till
att få ”rätt” blandning av företag. Det
beror antingen på att utvecklingen tar
lång tid och därmed innebär risker för
hyresförluster eller på att fastighets
bolagets uppdrag inte innefattar
denna typ av samhälleliga mål.
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skjutning och bl.a. den mentala bilden
av förort har tagit lång tid att förändra.
Kista representerar en privat sats
ning som har förstärkts genom offent
liga investeringar i FoU, infrastruktur
och samverkansinstitutioner. Investe
ringarna har genomförts under lång
tid och lett fram till vad som kan
betecknas som en kritisk massa eller
klustereffekter. Det samlade utbudet
av företag och tjänster generar ytterli
gare etableringar men ger också ett
utbyte mellan företag som stämmer
med teorier om fortgående lärproces
ser som höjer företagens kreativitet
och konkurrenskraft.
Telefonplan visar också att det tar
tid innan satsningar på högre utbild

4. Kultur, evenemang,
kontor m.m.
Kategorin med kultur, evenemang osv.
representeras av Globen, Tensta
konsthall samt Alviks strand. Globen
och Tensta konsthall var vid initiativ
tidpunkten investeringar som också
rör infrastrukturen. De drar besökare
som ökar det lokala underlaget för
butiker och service samt ger motiv för
följdinvesteringar. De kan i sin tur för
ändra områdets roll och status i regio
nen. Ju bredare och mer unikt utbud

Effekter av processernas
förlopp och karaktär
De åtta fallen representerar olika gra
der av samverkan mellan offentliga
förvaltningar, mellan offentligt och
privat samt inom fastighetsförvaltan
de företag.

Reflektioner
Investeringar kan leda till följdinves
teringar som ger synergieffekter, men
det kräver att processerna görs med
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vetet, uthålligt, flexibelt och med stor
uppmärksamhet på ”timing” dvs.
agerande vid ”rätt” tillfälle.
Begreppet strategisk innebär inte
bara en inriktning på en väl definierad
långsiktig målbild utan också fokus på
genomförande – dvs. att få saker att
hända och att ta vara på möjligheter
som uppstår så länge de inte motver
kar inriktningsmålen. De genomförda
fallstudierna visar att det krävs en väl
utvecklad samverkan i förberedelser
och ett väloljat samagerande under
genomförandeprocessen, även om
man har tydliga målbilder. Med
undantag för Kista har ett sådant sam
agerande inte vidareutvecklats inom
områdena.
Antingen tycks kommunen ”släppa
taget” när detaljplanen har antagits,
som i fallen Hammarby Sjöstad och
Alviks strand, eller så finns inte till
räckligt utklarade roller för att verka
inom långsiktiga strategier. Telefon
plan och Flemingsberg är sådana
exempel där såväl offentliga som pri
vata förvaltare inte har sett sitt ansvar
för att verka inom dessa strategier. En
tredje viktig iakttagelse är bristen på
former och verktyg för att följa utveck
lingen och därmed kunna agera tidigt
när utvecklingen inte blir som förvän
tat. Regionplaneringen kan tydligare
lyfta fram denna typ av uppföljning
och utvärdering av färdriktningen för
strategiskt viktiga områden – t.ex.
regionala stadskärnor.
Slutsatser och
rekommendationer
Utifrån fallstudierna, forskningsre
sultaten och de ovanstående reflektio

nerna kan man dra några provisoriska
slutsatser kring sätt att uppnå synergi
effekter av investeringarna.

Klargör omvärlds
förutsättningarna
Investeringar sker i en regional och en
lokal kontext – mot bakgrund av gene
rella trender till följd av en alltmer glo
bal och nätverksbaserad integration
av ekonomier. Har den avsedda inves
teringen några effekter i regionen, i
delar av den eller inom området? Vad
krävs för att effekterna ska uppstå där
de är strategiskt mest intressanta?
Varken offentliga eller privata aktörer
kan ensamma bedöma dessa frågor.
Processer som involverar många olika
parter bör därför innehålla en gemen
sam omvärldsanalys där man enas om
olika mål. Det är ofta svårt att införa
målbilder som inte har tagits fram i ett
gemensamt kunskapssökande.

Ha uthållighet – men var flexibel
Ofta tar det lång tid innan en viss
investering i bostäder, infrastruktur,
FoU och kultur får en synlig effekt,
och ännu längre tid för att få full
effekt. Det handlar om att den fysiska
verkligheten förändras, vilket tar tid,
men i än högre grad om att de ”menta
la kartorna” ändras och påverkar fak
tiska beteenden såsom resvanor men
också bilden av ett område samt dess
status och attraktivitet.
Det betyder att långsiktiga ambitio
ner med utvecklingen behöver sam
mankopplas med tillfälliga lösningar.
Om t.ex. vissa önskvärda etableringar
dröjer behöver det finnas utrymme för
ad hoc-lösningar som överbryggar

utvecklingsförlopp och som gör att
strategin kan fullföljas över tiden.
Höga ambitioner är också ofta för
knippade med detaljerade lösningar
som kan hämma ett praktiskt genom
förande. Det kräver att man ändrar
t.ex. detaljplaner och avtal. Detta för
svårar dock ett genomförande, sär
skilt om aktörerna är småföretag och
mindre erfarna förvaltare såsom
bostadsrättsföreningar.

Utveckla samverkansplattformar
Komplexa utvecklingsförlopp kräver
en stabil samverkan där de ingående
parterna är väl förtrogna med varan
dras motiv. Dagens samverkan är när
mast sekventiell, dvs. parterna avlöser
varandra kring ansvaret för att driva
processen vidare. Vid varje sådan sek
ventiell övergång tycks de ursprung
liga intentionerna tappa i styrka för att
kanske helt försvinna.
Med samverkansplattformar menar
vi här att det ska finnas tydliga för
väntningarna på vad respektive part
gör inom sitt ansvarsområde så att
varje part kan agera i målets riktning
– även i det praktiska vardagsarbetet.
För att bygga samverkansplattformar
kan man göra en gemensam omvärlds
analys (se ovan), för med en sådan lär
process blir det lättare att bedöma
möjligheter och risker med en viss
strategisk inriktning samt lättare att
se hur olika framtida förlopp kan
hanteras. Det finns internationella
exempel på s.k. ”plankontrakt” som
skulle kunna tillämpas i ett lämpligt
pilotområde, t.ex. i de regionala
stadskärnorna.
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Inledning och analysram

K

an 1 + 1 faktiskt bli större än 2? Det är den grund
läggande frågeställningen som vi söker svar på i
denna rapport.
Om slutresultatet är större än summan av de
enskilda delarna så talar man om att det uppstått synergi
effekter. Inom olika organisationer, både i näringslivet och
i offentlig sektor, är detta ett begrepp som funnits med
länge och som legat till grund för åtskilliga sammanslag
ningar, rationaliseringar, omstruktureringar och omorga
nisationer.
Egentligen finns det inget som säger att synergieffekter
enbart kan uppstå inom en organisation. I denna rapport
undersöker vi om synergieffekter också kan uppstå mellan
olika delar av ekonomin, framför allt mellan å ena sidan
offentliga investeringar i infrastruktur och å andra sidan
privata investeringar i FoU och bostäder. Vi ställer oss
även frågan hur planering, finansiering och genomförande
av offentliga satsningar bör se ut för att ge största möjliga
samordningsfördelar med den privata sektorns investe
ringar.
Att analysera vilka andra investeringar, framför allt pri
vata, som kan frigöras eller möjliggöras av en offentlig
investering är viktigt för att kunna göra samhällsekono
miskt effektiva prioriteringar i infrastrukturplaneringen.
Att identifiera potentiella synergieffekter kan också kom
plettera den sammanhållna fysiska planeringen, både på
regional och på lokal nivå, med ett helt centralt perspektiv,
nämligen vilka marknadsförutsättningar som finns för att
nå målen i den offentliga planeringen.
En synergieffekt uppstår alltså när två eller flera fakto
rer förstärker varandra så att slutresultatet är större än
summan av de enskilda delarna. En synergieffekt uppstår
med andra ord om en samordning av investeringarna i
FoU, transportinfrastruktur och bostäder får större effekt
på de totala investeringarna än om investeringarna görs
var för sig, utan samordning.
I det följande ges en teoretisk bakgrund till den empiris
ka analys som redovisas längre fram i rapporten. Den teo
retiska ramen tar sin utgångspunkt i idén om flerkärnig
het, vilket är en av de bärande strategierna i den Regionala
utvecklingsplanen för Stockholms län (RUFS 2010).
Genom etablering av fler täta kärnor kan regionen växa
och den centrala regionkärnan kompletteras, utan att det

leder till ett utspritt bebyggelsemönster. I RUFS 2010
pekas åtta yttre regionala stadskärnor ut, förutom den
centrala regionkärnan, dit nya bostäder och verksamheter
bör koncentreras:
•
•
•
•
•
•
•
•

Arlanda-Märsta
Barkarby-Jakobsberg
Flemingsberg
Haninge centrum
Kista-Sollentuna-Häggvik
Kungens kurva-Skärholmen
Södertälje
Täby centrum-Arninge.

Teorierna kring polycentrisk (flerkärnig) regional
utveckling har ett antal tydliga kopplingar till synergier
mellan offentliga investeringar i transportinfrastruktur,
företagens investeringar i FoU och hushållens investering
ar i bostäder. I det följande skissar vi på en enkel teoretisk
modell som kommer att bidra till att strukturera den fort
satta analysen.
En storstadsregions utveckling och utbredning följer i
regel två motsatta utvecklingsspår: koncentration och
utspridning, och i dynamiken mellan dessa två krafter
spelar offentliga investeringar i transportinfrastruktur en
central roll.
I den teoretiska modellen antar vi att de offentliga inves
teringarna i transportinfrastruktur inte påverkas av före
tagens och hushållens investeringar i bostäder och FoU. I
den meningen betraktas de offentliga investeringarna i
transportinfrastruktur som exogena, det vill säga de
bestäms utanför modellen.
Däremot gäller det omvända, det vill säga offentliga
investeringar i infrastruktur antas ge positiva effekter på
företagens FoU-investeringar och hushållens investering
ar i bostäder. Mekanismen bakom detta är att investering
ar i transportinfrastrukturen ökar tillgängligheten – dels
till arbetsplatser och annan service för hushållen, dels till
arbetskraft och företagstjänster för företagen. Hur stora
effekter på FoU och bostadsbyggande som investeringarna
i infrastruktur åstadkommer beror dock i hög grad på hur
väl de offentliga och privata investeringarna är samordnade,
det vill säga att det finns betydande synergier dem emellan.
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Kunskapsintensiva företag söker sig till täta och tillgängliga miljöer.

Kunskapsintensiva företag söker sig till
täta och tillgängliga miljöer
Ett viktigt antagande i vår modell är att det kunskapsinten
siva näringslivet strävar efter lokaliseringar som präglas av
täthet, urbanitet och hög tillgänglighet. En stor mängd
vetenskapliga studier har belyst hur kunskaper sprids och
utvecklas snabbare i stora regioner än i små.1 Några av de
vanligaste förklaringarna till varför urbana miljöer är mer
innovativa och produktiva är följande:
• Delning
• Matchning
• Lärande
Delning. Specialiserade företag möter ofta en låg per capi
ta-efterfrågan på den lokala marknaden. Det innebär att
det krävs en viss storlek på marknadsunderlaget för att
verksamheten ska bära sig. En nyckelfaktor är här att
många kunskapsintensiva stödtjänster är avståndskänsli
ga, vilket innebär att säljande och köpande företag måste
finnas fysiskt nära varandra. För den här typen av tjänster
är det således svårt att vidga marknaden genom export till
andra regioner eller länder. Utvecklingsförutsättningarna
bestäms därför i betydande utsträckning av storleken på
den lokala marknaden, det vill säga regionen. På grund av

1

sin storlek finns det i Stockholmsregionen många speciali
serade företag som säljer sina avancerade stödtjänster till
andra kunskapsintensiva företag i regionen, vars produk
tivitet höjs av denna kunskapstillförsel. Möjligheten att
dela på en stor regional pool av specialiserad kunskap är
därför av avgörande betydelse när FoU-intensiva företag
väljer var de ska lokalisera sig.
Matchning. Ytterligare en orsak till att kunskapsackumu
lationen går snabbare i Stockholm än i övriga delar av lan
det är den stora och diversifierade arbetsmarknaden. Väx
ande kunskapsinnehåll i produktionen går hand i hand
med ökande specialisering. I takt med att ekonomin blir
alltmer avancerad tenderar både företag och anställda att
bli mer ”nischade”. Det skapar i sin tur en tilltagande svå
righet att matcha ihop utbud och efterfrågan på arbets
marknaden. Därför attraheras kunskapsintensiva företag
av lokaliseringar som innebär att man har hög tillgänglig
het till välutbildad arbetskraft, eftersom man i sådana
lägen har lättare att klara sin kompetensförsörjning. Även
det omvända gäller, det vill säga människor med speciali
serade kunskaper lockas av stora lokala arbetsmarknader
eftersom sannolikheten att hitta ett jobb som motsvarar
utbildning och arbetslivserfarenhet är större där än i en
mindre region.

Se t.ex. Ciccone och Hall (1996), Fujita och Thisse (2002), Jaffe (1986) och Audretsch (2003).
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Lärande. Viss kunskap är geografiskt trögrörlig, det vill
säga den låter sig inte överföras genom till exempel inter
net, e-post, telefonsamtal, tv, radio eller tryckta medier.
För att sådan kunskap ska kunna spridas krävs att ”avsän
dare” och ”mottagare” är fysiskt nära varandra, att man
har möjlighet att mötas ”ansikte-mot-ansikte”. Därför
ökar intensiteten i kunskapsöverföringen mellan företag
och individer ju tätare de är lokaliserade. Maximal styrka i
kunskapsutbytet sker därför i stora och täta urbana miljö
er präglade av hög tillgänglighet.
En konsekvens av de kunskapsintensiva företagens strä
van efter att lokalisera sig i täta och tillgängliga miljöer är
att investeringarna i infrastruktur antas ge större synergi
effekter på FoU-investeringarna om de understödjer en
fysisk planering som möjliggör expansion av kunskapsin
tensiva verksamheter i de regionala stadskärnorna, det
vill säga områden som präglas av just hög tillgänglighet
och tydliga urbana kvaliteter. Med andra ord, privata före
tag kommer enligt teorin att göra större FoU-investeringar
i Stockholmsregionen om de offentliga investeringarna i
transportinfrastrukturen stimulerar en flerkärnig utveck
ling än om den fysiska planeringen bäddar för en mera
utspridd lokalisering av det kunskapsintensiva närings
livet.
Hög tillgänglighet och goda stadskvaliteter
stimulerar bostadsinvesteringarna
Ett liknande synergiförhållande antas råda mellan inves
teringar i transportinfrastruktur och bostadsbyggande.
Ett områdes tillgänglighet bestämmer visserligen i hög
grad marknadsförutsättningarna för bostadsinvestering
ar, men långt ifrån fullt ut. Efterfrågan på bostäder antas
därutöver styras av en rad platskvaliteter såsom gatunä
tets integration, tillgång till parkytor, närhet till vatten och
av kvartersstrukturen. Sammantaget innebär detta att
investeringar i transportinfrastrukturen ger större syner
gier på bostadsbyggandet om de understödjer en utveck
ling där ny bebyggelse koncentreras till delar av regionen
som har genuina stadskvaliteter, vilket i modellen är syno
nymt med de regionala stadskärnorna.
Offentliga investeringar i transportinfrastrukturen som
ökar tillgängligheten i de regionala stadskärnorna, ger
alltså synergier på hushållens investeringar i bostäder och
företagens investeringar i FoU. Men det stannar inte där.
När företagens FoU-investeringar ökar, stiger hushållens
inkomster snabbare eftersom de kunskapsintensiva före
tagen genererar fler högproduktiva och därmed mer välav
lönade jobb. De högre inkomsterna ökar i sin tur hushål
lens efterfrågan på bostäder, vilket stimulerar bostads
byggandet. På det viset uppstår även synergier mellan
företagens FoU-investeringar och de privata investering
arna i bostäder. Eftersom arbetskraften inte nödvändigt
vis har sin bostad och arbetsplats i samma regionala
stadskärna uppstår denna synergi på en större regional
nivå, det vill säga tillväxten i FoU-intensiva verksamheter

i en yttre regional stadskärna ger synergier på bostadsbyg
gandet även i andra yttre regionala stadskärnor såväl som
på andra platser i regionen.
En självförstärkande process
Genom dessa synergier mellan investeringar i transport
infrastruktur, FoU och bostäder uppstår en positiv dyna
mik som leder till en långsiktigt hållbar utvecklingsbana
för Stockholmsregionen. Som illustreras i figur 1 nedan
kan man se det som en kumulativ, det vill säga självför
stärkande, process, där utvecklingen av täta och tillgängli
ga regionala stadskärnor med goda stadskvaliteter attra
herar investeringar i FoU och förbättrar marknadsförut
sättningarna för bostadsbyggande. När koncentrationen
av kunskapsintensiva verksamheter och bostäder till de
regionala stadskärnorna ökar blir dessa områden än mer
attraktiva, vilket ger ytterligare bränsle åt den uppåtgåen
de spiralen. För att trigga i gång denna process, och suc
cessivt tillföra ytterligare energi åt den positiva utveck
lingen, krävs emellertid offentliga investeringar i trans
portinfrastruktur.

Figur 1. Teoretisk modell för synergieffekter
mellan investeringar
Ökad attraktivitet
genom täthet och
tillgänglighet

Tillväxt i
FoU-sektorn och ökat
bostadsbyggande

Tillväxt i
FoU-sektorn och ökat
bostadsbyggande

Ökad täthet och
tillgänglighet i de
regionala
stadskärnona

Investeringar i transportinfrastrukturen
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Synergier mellan FoU-investeringar
och infrastrukturutbyggnad

överensstämmelse med det faktiska, slutgiltiga resultatet
och att det ofta tar lång tid innan man ser de fulla synergi
effekterna mellan olika typer av investeringar. Författarna
konstaterar bland annat att strukturen på de företag och
branscher som är lokaliserade till ett utvecklingsområde
tenderar att snabbt förändras över tid. För att öka syner
gierna mellan utvecklingsinsatserna föreslås att man i
planeringsskedet gör en noggrann analys av vilka förut
sättningar området har för att hysa olika typer av verk
samheter och att man bör bygga in en flexibilitet i plane
ringen så att man kan hantera den osäkerhet och dynamik
som präglar företagens lokaliseringsval.2

Vad kännetecknar kunskapsintensiva företag?
Tillväxt och utveckling i Stockholmsregionen är särskilt
beroende av ett antal nyckelbranscher. Gemensamt för
dessa branscher är att de är koncentrerade till tjänstesek
torn och att de är kunskaps- och forskningstunga. Som vi
redan berört i den inledande teoretiska delen och som vi
återkommer till längre fram i rapporten så attraheras kun
skapsintensiva företag av stora och täta urbana regioner.
Men de har också ett annat karaktärsdrag, nämligen att
de är rotlösa och därmed geografiskt lättrörliga. I detta
avseende skiljer sig kunskapsintensiva verksamheter från
industriföretag som i regel är mer platsbundna. Att indu
striella verksamheter är mer låsta i geografin beror på att
produktionen förutsätter stora investeringar i fysiskt
kapital, anläggningar som av lätt insedda skäl är svåra att
flytta från den ena dagen till den andra. Vissa industriföre
tag är också beroende av genuint fasta produktionsresurser,
till exempel skogsråvara och mineral, vilket gör det svårt att
omlokalisera verksamheten till andra länder eller regioner.
Att de kunskapsintensiva företagen är snabbfotade ges
det exempel på i del 1 av denna rapport. Två centrala obser
vationer från fallstudierna i del 1 är att de initiala planerna
för hur man vill utveckla ett område i många fall har dålig

Utvecklingen av kunskapsintensiva verksamheter i
de regionala stadskärnorna 2000–2010
Mot bakgrund av ovanstående diskussion kan det vara
intressant att studera i vilken utsträckning de regionala
stadskärnorna har kvaliteter som gör att de kan attrahera
kunskapsintensiva verksamheter. Vi gör detta inlednings
vis genom att studera nuläget och den historiska utveck
lingen under det senaste decenniet. Den statistik som pre
senteras bör dock betraktas mot bakgrund av att den fler
kärniga strukturen inte hade en lika styrande effekt på

Tabell 1. Specialiseringskvoter för de regionala stadskärnorna relativt riket år 2010
Förgymnasial

Eftergymnasial < 3 år

Eftergymnasial >
– 3 år

Arlanda-Märsta

1,0

1,1

1,2

0,6

Barkarby-Jakobsberg

1,0

0,9

1,0

1,1

Centrala
regionkärnan

0,6

0,7

1,2

1,6

Flemingsberg

0,4

0,5

1,0

2,2

Haninge centrum

1,1

1,0

0,9

1,0

Kista-SollentunaHäggvik

0,6

0,7

1,3

1,6

Kungens kurvaSkärholmen

1,2

1,0

1,1

0,7

Södertälje

1,0

0,9

1,0

1,3

Täby centrumArninge

0,9

1,0

1,2

1,0

Stockholms län

0,9

0,9

1,1

1,3

Källa: WSP:s bearbetning av data från Områdesdatabasen, SLL.

2

Gymnasial

Engström, C-J., Högström, E. och Rostvik, M., del 1 denna rapport.
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den regionala planeringen under den studerade perioden
(2000–2010) som i den nu aktuella Regionala utvecklings
planen för Stockholmsregionen (RUFS 2010).
Vilka branscher som i större utsträckning än andra drar
fördel av att verka i en viss miljö kan utläsas av den så kal�
lade specialiseringskvoten. Specialiseringskvoten
används ofta i analyser av den internationella handeln för
att identifiera vilka branscher som har så kallade kompa
rativa fördelar i olika länder. För att beräkna ett lands spe
cialiseringskvot utgår man från nationalräkenskapernas
försörjningsbalans och jämför inhemsk produktion och
förbrukning av olika varor. Om ett land producerar mer av
en vara eller tjänst än vad det förbrukar så är specialise
ringskvoten över 1, vilket är en indikation på att landet har
en komparativ fördel i att producera varan i fråga.
När det gäller analyser på regional nivå saknas offentli
ga data om försörjningsbalansen på detaljerad branschni
vå. Då används i stället sysselsättningsandelar som ett
mått på komparativa fördelar. Även i regionala analyser är
tanken att komparativa fördelar bottnar i en produktion
som är större än förbrukningen. Med antagandet att pro
duktiviteten i respektive bransch långsiktigt inte avviker
markant mellan regioner så syns de komparativa fördelar
na i en större sysselsättningsandel jämfört med sysselsätt
ningsandelen i alla regioner tillsammans (riket) för denna
bransch. Branscher som har en större sysselsättningsan
del i en viss region än sysselsättningsandelen i riket har
definitionsmässigt komparativa fördelar i regionen.
I tabell 1 redovisas specialiseringskvoter för de regiona
la stadskärnorna. Men i stället för branschtillhörighet
utgår beräkningarna från hur den sysselsatta dagbefolk
ningen fördelas mellan olika utbildningskategorier. Syftet
med det är att spegla hur stadskärnornas komparativa för
delar varierar med avseende på FoU- och kunskapsintensitet.
Som framgår av tabellen har länet som helhet en tydlig

komparativ fördel i kunskapsintensiva verksamheter.
Andelen sysselsatta i Stockholms län med minst tre års
eftergymnasial utbildning är omkring 30 procent högre
än motsvarande andel för riket totalt, samtidigt som ande
len sysselsatta som saknar högre utbildning är cirka 10
procent lägre.
Variationen inom länet är dock betydande. Av de nio
regionala stadskärnorna är det framför allt Centrala regi
onkärnan, Flemingsberg och Kista-Sollentuna-Häggvik
som har en tydlig profil mot kunskapsintensiva verksam
heter. Övriga regionala stadskärnor har i dagsläget specia
liseringskvoter som för de flesta utbildningskategorier lig
ger nära 1, det vill säga strukturen på den sysselsatta dag
befolkningen överensstämmer ganska väl med riket som
helhet. Sett över tid är detta mönster relativt stabilt. Mel
lan 2000 och 2010 har det, sett överlag, inte skett några
dramatiska förändringar i de regionala stadskärnornas
specialiseringskvoter. Undantagen är Kista-SollentunaHäggvik och Södertälje, där andelen sysselsatta i dagbe
folkningen med minst treårig eftergymnasial utbildning
ökat väsentligt snabbare än i riket.
I tabell 2 sammanfattas sysselsättningsutvecklingen i
de regionala stadskärnorna under perioden 2000–2010.
Av tabellen framgår att de nio regionala stadskärnorna
stod för ca 66 procent av den totala sysselsättningstillväx
ten under den aktuella perioden och en ännu större andel,
ca 76 procent, av tillväxten i sysselsatta med minst treårig
eftergymnasial utbildning. Men det mest slående är
Centrala regionkärnans dominans. Av den totala syssel
sättningstillväxten i länet skedde över hälften där. Den
Centrala regionkärnans tyngd accentueras ytterligare
när man ser till tillväxten i antalet sysselsatta med minst
treårig eftergymnasial utbildning (60 procent av länets
totala tillväxt).

Tabell 2. Sysselsättningstillväxt 2000–2010 i de regionala stadskärnorna

Total sysselsättningstillväxt
Antal
sysselsatta
2010
Arlanda-Märsta,
Barkarby-Jakobsberg
Centrala regionkärnan
Flemingsberg

17 900

Antal

Andel av länets
tillväxt

–2 663

–2,3

Sysselsättningstillväxt >
– 3 år
eftergymn. utb.

Antal
556

Andel av länets
tillväxt
0,5

12 000

1 862

1,6

1 341

1,3

489 800

58 926

50,4

63 099

59,5

12 500

951

0,8

2 214

2,1

Haninge centrum

8 000

–233

–0,2

497

0,5

Kista-SollentunaHäggvik

36 900

15 000

12,8

8 996

8,5

8 500

475

0,4

243

0,2

Södertälje C

21 000

2 519

2,2

3 054

2,9

Täby Centrum-Arninge

12 900

107

0,1

482

0,5

619 600

76 944

65,8

80 482

75,9

Kungens kurvaSkärholmen

Kärnorna totalt

Källa: WSP:s bearbetning av data från Områdesdatabasen, SLL
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I tabell 3 redovisas hur de regionala stadskärnornas
andel av länets sysselsättning inom olika utbildningskate
gorier har förändrats under perioden 2000–2010. Måttet
är intressant eftersom det kan avslöja koncentrationsten
denser i den regionala sysselsättningstillväxten, både vad
avser bransch och geografi.
Om sysselsättningen i ett område eller i en viss typ av
verksamhet växer snabbare än i länet totalt, det vill säga
om områdets/verksamhetens andel av länets sysselsätt
ning ökar, är det ett uttryck för koncentration. Som fram
går av tabell 3 har det skett en viss koncentration av syssel
sättning till de regionala stadskärnorna. Under perioden
2000–2010 har de regionala stadskärnorna ökat sin andel
av länets totala sysselsättning med drygt 1 procent. Denna
svaga förskjutning till de regionala stadskärnornas fördel
har skett via en stark tillväxt i sysselsatta med högskoleut
bildning samtidigt som de regionala stadskärnornas andel
av länets sysselsatta som saknar högre utbildning minskat
kraftigt.
Koncentrationen av kunskapsintensiv verksamhet till
de regionala stadskärnorna förklaras framför allt av att
Centrala regionkärnan och Kista-Sollentuna-Häggvik
ökat sin andel av länets totala antal sysselsatta med högre
utbildning.
Analys av de regionala stadskärnornas framtida
attraktionskraft på FoU-investeringar
Som diskuterats ovan finns det ett betydande stöd, såväl
teoretiskt som empiriskt, för att framväxten av konkur
renskraftiga innovationsmiljöer är starkt beroende av den
lokala marknadspotentialen. I denna rapport refereras till
ett flertal studier som visar att den geografiska närheten
till en stor och differentierad pool av välutbildad arbets
kraft och olika typer av kvalificerade underleverantörer är

av helt avgörande betydelse för hur kunskapsintensiva
företag väljer att lokalisera sig. Forskningen visar också på
vikten av spillovereffekter och korskopplingar mellan
olika typer av FoU-verksamheter och på att innovativ
interaktion är starkt beroende av rumslig närhet.
Mot den bakgrunden är det rimligt att betrakta tillväx
ten i FoU-intensiv verksamhet som en funktion av dels till
gängligheten till högutbildad arbetskraft, dels tillgänglig
heten till kvalificerade stödtjänster, inklusive FoU-institu
tioner. De regionala stadskärnornas potential att attrahe
ra FoU-investeringar kan alltså ses som starkt
sammanlänkad med hur tillgängligheten till dessa pro
duktionsfaktorer utvecklas i framtiden.
I det följande försöker vi beskriva ett möjligt utveck
lingsscenario när det gäller de regionala stadskärnornas
tillgänglighet till stödtjänster och kvalificerad arbetskraft.
Förekomsten av stödtjänster inom ett visst geografiskt
område har definierats som sysselsatt dagbefolkning inom
följande branscher:
•
•
•
•
•
•
•

SNI 65–67, Banker, försäkringsbolag och kreditinstitut
SNI 70 Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare
SNI 71 Uthyrningsfirmor
SNI 72 Datakonsulter och dataservicebyråer
SNI 73–91 Forsknings- och utvecklingsinstitutioner
SNI 74 Andra företagsservicefirmor
SNI 91 Intresseorganisationer och trossamfund.

Att beskriva nuläget när det gäller tillgängligheten till
stödtjänster och högutbildad arbetskraft är relativt okom
plicerat. Däremot är det svårt att med precision bedöma
hur tillgängligheten i dessa dimensioner kommer att
utvecklas i framtiden. Arbetskraftens utbildningsnivå och
hur de högutbildade väljer att bosätta sig i framtiden är

Tabell 3. Förändring i sysselsättningsandelar (relativt länet) för de regionala stadskärnorna 2000–2010

Arlanda-Märsta
Barkarby-Jakobsberg

Förgymnasial

Gymnasial

Eftergymnasial < 3
år

Eftergymnasial >
–3
år år

Totalt

–0,7 %

–0,5 %

-0,1 %

–0,1 %

–0,5 %

0,1 %

0,0 %

0,1 %

0,1 %

0,1 %

Centrala regionkärnan

–3,2 %

–2,1 %

0,9 %

2,1 %

0,7 %

Flemingsberg

–0,1 %

–0,1 %

–0,6 %

0,0 %

0,0 %

Haninge centrum

–0,2 %

–0,1 %

–0,2 %

–0,1 %

–0,1 %

Kista-SollentunaHäggvik

0,3 %

0,5 %

1,5 %

2,1 %

1,2 %

Kungens kurvaSkärholmen

0,0 %

0,0 %

0,0 %

–0,1 %

0,0 %

Södertälje

–0,1 %

–0,1 %

0,0 %

0,4 %

0,0 %

Täby centrumArninge

–0,2 %

–0,1 %

0,0 %

–0,2 %

–0,1 %

Kärnorna, totalt

–4,0 %

–2,3 %

1,7 %

4,2 %

1,2 %

Källa: WSP:s bearbetning av data från Områdesdatabasen, SLL
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Det är viktigt att ha tillgång till högutbildad arbetskraft för att attrahera FoU-intensiva verksamheter.

svårt att prognosera. Likaså är det vanskligt att förutspå
hur företag som tillhandahåller viktiga stödtjänster kom
mer att vara lokaliserade.
Man kan dock få en grov uppfattning om hur de regiona
la stadskärnornas potential för FoU-intensiv verksamhet
kan komma att utvecklas genom att applicera dagens loka
liseringsmönster på det framtida trafiknätet i regionen, det
vill säga det trafiknät som ligger till grund för RUFS 2010.
Resultatet av en sådan analys visas i figurerna 2, 3, 4 och 5.
Det mått på tillgänglighet som används är logsumma.
Man kan enkelt beskriva log-summan som den genom
snittliga nyttan med att göra en resa från ett område (se
även faktaruta). Eftersom logsumman är ett abstrakt och
svårtolkat mått har vi i tabeller och figurer valt att redovi
sa värdet i indexerad form. Respektive regional stadskär
nas tillgängligheten till högutbildad arbetskraft och stöd
tjänster relateras till det område (trafikzon) som har den
högsta uppmätta tillgänglighetsnivån i länet. Det som
mäts är alltså hur de regionala stadskärnornas relativa
position i länet förändras mellan 2010 och 2030 tack vare
de planerade investeringarna i transportsystemet. Till
gänglighet för både bil och kollektivtrafik redovisas.
En första viktig observation är att samtliga yttre regio
nala stadskärnor får en tydligt förbättrad tillgänglighet
fram till år 2030, både till stödtjänster och till högutbildad
arbetskraft.
De yttre regionala stadskärnornas tillgänglighetsnivå är
genomgående sämre för bil än för kollektivtrafik. Det
beror sannolikt på att tillgängligheten mätts i rusningstid,
då biltrafiken präglas av köer på infartslederna medan
kollektivtrafikens restider inte påverkas i samma

Logsumma som tillgänglighetsmått
Logsumman är ett viktat medelvärde av den
generaliserade reskostnaden med samtliga färd
medel till samtliga målpunkter, där färdmedel
och målpunkter viktas efter hur attraktiva de är.
Logsumman bygger på människors faktiska
resande. Den viktigaste ”egenskapen” är bilinne
havet. Måttet går vidare att dela upp för olika
färdmedel. Man kan till exempel ange tillgänglig
heten med bil respektive kollektivtrafik var för
sig, och sedan summera dessa för att få den totala
tillgängligheten. Logsumman beskriver således
möjligheten för en genomsnittlig individ i ett
område att nå olika önskvärda målpunkter,
som till exempel arbetsplatser, till en rimlig res
kostnad. Reskostnaderna beror både av rent
pekuniära kostnader, till exempel biljetter och
bensin, samt på effektiv restid, val av färdsätt och
bytestider. De restider som ligger till grund för
tillgänglighetsberäkningarna avser rusningstra
fik, närmare bestämt morgonens maxtimme.

utsträckning. Särskilt tydlig blir diskrepansen mellan biloch kollektivtrafik när det gäller stödtjänster. Det kan för
klaras av att dessa verksamheter har en mycket stark kon
centration till Centrala regionkärnan, varför tillgänglig
heten från de omgivande yttre regionala stadskärnorna i
stor utsträckning påverkas av köer på infartslederna.
Tillgänglighetsökningen mellan 2010 och 2030 ligger på
ungefär samma nivå i de olika yttre regionala stadskär
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norna. Undantaget är Arlanda-Märsta som förbättrar sin
relativa position i länet vad gäller tillgänglighet med kol
lektivtrafik mycket kraftigt, både till högutbildade och till
stödtjänster. Detta har sin främsta förklaring i anslutning
en av pendeltågstrafiken till Arlanda.
En övergripande och mycket central observation är att
förhållandet mellan den centrala regionkärnan och de
yttre regionala stadskärnorna vad gället tillgänglighet,
både till stödtjänster och till högutbildad arbetskraft, jäm

nas ut något fram till år 2030. Det gäller framför allt till
gänglighet med bil, men även med kollektivtrafik. Det
talar för att de planerade investeringarna i transportsyste
met tydligt understödjer en utveckling i linje med region
planens intentioner där de centrala delarna av regionen
kompletteras och där de yttre regionala stadskärnorna
utvecklar en mer diversifierad och kunskapsintensiv
näringslivsstruktur.

Figur 2. Tillgänglighet med bil till högutbildad arbetskraft
år 2010 och 2030 i de regionala stadskärnorna.

Figur 4. Tillgänglighet med bil till stödtjänster år 2010
och 2030 i de regionala stadskärnorna.

Index 100 = högsta uppmätta värde i Stockholmsregionen

Index 100 = högsta uppmätta värde i Stockholms län
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Figur 5. Tillgänglighet med kollektivtrafik till stödtjänster
år 2010 och 2030 i de regionala stadskärnorna.

Index 100 = högsta uppmätta värde i Stockholms län

Index 100 = högsta uppmätta värde i Stockholms län
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Figur 3. Tillgänglighet med kollektivtrafik till högutbildad
arbetskraft år 2010 och 2030 i de regionala stadskärnorna.
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Källa: WSP:s bearbetning av data från LuTrans.
Anm.: Tillgängligheten är mätt i respektive regional stadskärnas mittpunkt.

a

st

i

n
Ar

är

M

a-

nd

rla

A

ar

rk

Ba

ko

Ja

by

la

a

tr

n
Ce

g

er

b
bs

on

gi

re

n

b
gs

in

em

Fl

g

er

na

r
kä

Ha
K

le
n

Ku

-

r

kä

S
a-

en

m

l
ho

r
de

Sö

rv

u

sk

n
ge

ik

gv

g
Hä

na

u
nt

ol

-S

a
ist

c

ge

n
ni

m

ru

t
en

by

Tä

ge

in

n
Ar

-

m

ru

t
en

C

lje

tä

91

92

Synergier mell an investeringar – med utgångspunkt i de regional a stadsk ärnorna

Synergier mellan bostadsinvesteringar
och infrastrukturutbyggnad

Vad driver bostadsbyggandet?
Under de senaste decennierna har förutsättningarna för
bostadsbyggande förändrats på ett genomgripande sätt.
Det offentliga, både stat och kommuner, tar inte på sig risk
i bostadsbyggandet på samma sätt som tidigare och de
statliga subventionerna för nyproduktion har reducerats
väsentligt. Bostadsförsörjningen har därför blivit betyd
ligt mer marknadsdriven.
En analys som syftar till att bedöma effekten på
bostadsbyggandet av en viss åtgärd i transportsystemet
måste därför rimligen ta sin utgångspunkt i de grundläg
gande marknadsförutsättningarna för bostadsproduktion
och hur dessa kan förändras av den aktuella investeringen.
Ett vanligt mått på de företagsekonomiska drivkrafter
na att bygga nytt är Tobins Q. Måttet är uppkallat efter den
brittiske nationalekonomen och Nobelpristagaren James
Tobin och utvecklades ursprungligen för kapitalmark
nadsanalys, men fann snabbt även viktig tillämpning vid
analys av bostadsmarknaden (se faktaruta).
Några vanliga förklaringar till att den faktiska jämvik
ten på lokala marknader kan motsvaras av Tobins Q-vär
den betydligt över 1 är följande:
• Bristande konkurrens i byggbranschen som gett upphov
till låg produktivitetsutveckling och höga vinstnivåer.
• Trögheter i den kommunala planeringen som gör att
antalet byggrätter som kommer ut på marknaden är för
litet i förhållande till efterfrågan på byggbar mark.
• En långsam och oförutsägbar kommunal planerings
process som höjer riskpremierna för byggherrarna, vil
ket minskar utbudet för varje given nivå på efterfrågan.
• En reglerad hyresmarknad som på grund av låga avkast
ningsnivåer har svårt att locka till sig riskvilligt kapital i
allt hårdare global konkurrens med andra branscher.
• Brist på byggbar mark.
Studerar man hur Tobins Q har utvecklats över tid är det
tydligt att byggandet i Stockholmsregionen hämmas av
betydande utbudsbegränsningar. Figur 6 visar Tobins Q i
Stockholms län under perioden 1981–2010. Sedan över
gången till en låginflationsekonomi i början av 1990-talet
och de därmed kraftigt sjunkande realräntorna så har
Tobins Q (visas på y-axeln) för Stockholms län ökat från
omkring 1 i periodens början till en nivå nära 2 strax före
finanskrisen. År 2010 hade Tobins sjunkit tillbaka till

Tobins Q
Tobins Q är kvoten mellan priset på en befintlig
bostad och kostnaden för att bygga en motsvarande
ny bostad. För att en nyinvestering ska komma till
stånd krävs, i teoretisk mening, att Tobins Q över
stiger 1. Tobins Q är alltså i den meningen ett lön
samhetsmått, men också ett jämviktsmått. Om
Tobins Q varaktigt ligger väsentligen över 1, det vill
säga om det byggts lite trots höga priser, är det ett
uttryck för utbudsbegränsningar av olika slag.

drygt 1,5. För att uppnå dagens nivå på nyproduktionen,
som i ett längre historiskt perspektiv är relativt låg, krävs
alltså priser som är omkring 50 procent högre än produk
tionskostnaderna.
En viktig slutsats är att den ökade efterfrågan på bostä
der inom ett visst geografiskt område som kan uppstå till
följd av en investering i transportsystemet måste analyse
ras i ljuset av de utbudsbegränsningar som finns. Detta är
en central aspekt som vi återkommer till längre fram i rap
porten.

Figur 6. Tobins Q 1981–2010. Genomsnitt för kommunerna i
Stockholms län
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Källa: WPS:s bearbetning av data från Institutet för bostads- och
urbanforskning (IBF), Uppsala universitet.
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I den regionala stadskärnan Haninge centrum byggs det mycket.

per kvadratkilometer som mäts. Tillgängligheten som
bostadsbyggandet relateras till är total viktad tillgänglig
het, så kallad logsumma (se faktaruta ovan).
Figur 8 säger oss att tillgängligheten förklarar omkring
40 procent av variationen i bostadsbyggande mellan länets
olika delar (R2 = 0,40). Vidare framgår att bostadsbyggan
dets elasticitet med avseende på viktad tillgänglighet (log
summa) till arbetsplatser är 6,3, det vill säga om tillgänglig
heten ökar med 1 procent så ökar, allt annat lika, bostads
byggandet per kvadratkilometer med drygt 6 procent.

Figur 7. Samband mellan Tobins Q och bostadsbyggandet
(nya lägenheter per 1 000 invånare) i Sveriges kommuner.
Årligt genomsnitt för perioden 2000–2010

Figur 8. Samband mellan tillgänglighet till arbetsplatser
(logsumma) och bostadsbyggande per km2 (årligt genom
snitt 2000–2011) i Stockholms läns planområden
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Eftersom Tobins Q är en funktion av efterfrågan (priser)
och produktionskostnader är måttet starkt korrelerat med
nyproduktionen av bostäder, vilket visas i figur 7 nedan. I
figuren relateras Tobins Q (x-axeln) till bostadsbyggandet
per tusen invånare (y-axeln). Samspelet mellan Tobins Q
och nybyggnadsvolymer framträder tydligt. Omkring 60
procent av variationen i bostadsbyggande mellan Sveriges
kommuner kan förklaras av nivån på Tobins Q.
Ett flertal studier av sambandet mellan tillgänglighet i
transportsystemet och marknadsförutsättningarna för
bostadsbyggande har genomförts. En sammanfattande
slutsats från dessa studier är att det föreligger ett signifi
kant positivt samband mellan höga Tobins Q-värden och
hög transporttillgänglighet.3
Det starka sambandet mellan tillgänglighet och Tobins
Q kan ges två huvudsakliga förklaringar. För det första är
tillgänglighet starkt förknippat med attraktivitet. Bostä
der i urbana områden med hög tillgänglighet till arbets
platser, privat och offentlig service, kulturevenemang
m.m. åtnjuter hög efterfrågan och därmed höga priser. För
det andra är det sannolikt också så att utbudsrestriktio
nerna är fler och starkare i täta, tillgängliga områden. Hög
tillgänglighet kan till exempel vara förknippat med brist
på byggbar mark.
Av dessa två förklaringar till sambandet mellan Tobins
Q och tillgänglighet så förefaller efterfrågeeffekten vara
den starkare. Det framgår av figur 8 nedan som visar sam
bandet mellan bostadsbyggande och tillgänglighet i Stock
holms län. Bostadsbyggandet avser perioden 2000–2011 i
länets så kallade planområden. För att ta hänsyn till att de
aktuella områdena har olika yta är det bostadsbyggande
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Se Berglund (2010), Forslund (2007), Berglund (2006) och Strömqvist (2004).
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Samspelet mellan infrastrukturplaneringen
och bostadsbyggande
Enligt basal investeringsteori kan avkastningskravet i ett
exploateringsprojekt för bostadsbyggande uttryckas på
följande sätt:
Avkastningskrav = riskfri ränta + premie för
marknadsrisk + premie för projektrisk.
Marknadsrisken är förknippad med utvecklingen på hela
den lokala eller regionala bostadsmarknaden, medan pro
jektrisken är begränsad till osäkerhetsfaktorer som ligger
i en specifik exploatering. Den riskfria räntan är, som
namnet antyder, den ränta man kan få på alternativa pla
ceringar som är förknippade med försumbar risk, till
exempel statsobligationer.
Många av de risker som utgör den totala projektrisken
vid bostadsbyggande härrör från den offentliga planering
en. Ju längre man kommit i den politiska processen av de
beslut som krävs för att realisera ett bostadsprojekt, desto
lägre blir projektrisken. En lägre projektrisk kommer i sin
tur till uttryck i ett högre markvärde. Det beror på att
avkastningskravet minskar, vilket gör det möjligt för
exploatören att binda upp mer kapital i projektet.
Den politiska beslutsprocessens inverkan på en fastig
hets värde illustreras i figur 9 nedan. Startpunkten är här
översiktliga programdokument eller andra politiska vilje
yttringar kring att möjliggöra exploatering av mark som i
utgångsläget har ett lågt värde, i det aktuella fallet exempli
fierat med jordbruksmark. Dessa första trevande steg i
beslutsprocessen skapar en värdestegring byggd på förvänt
ningar om eventuella framtida byggrätter. Det förväntans
drivna värdet på marken ökar successivt när planeringen
övergår i en mer handfast operativ fas, genom beslut av
fördjupad översiktsplan och/eller upprättande av detaljplan.
När väl detaljplanen antagits, minskar den politiska ris
ken i projektet ytterligare, vilket för upp värdet på marken
till en ny och högre nivå. En extra värdestegring sker efter
det att tomten blivit byggklar genom att olika fastighetsre
laterade avgifter erlagts och beslut om bygglov tagits.
Det exempel som ligger till grund för figur 9 utgår från ett
konventionellt exploateringsprojekt, men det kan också
användas för att analysera hur offentliga investeringar i
transportinfrastrukturen påverkar marknadsförutsätt
ningarna för bostadsbyggande. Politiska uttalanden om en
utbyggd väg- eller spårinfrastruktur skapar förväntningar
om högre framtida efterfrågan på bostäder i de områden
som berörs av investeringen. Värdet på exploaterbar mark
ökar ytterligare när investeringarna manifesteras i mer
formella politiska dokument, till exempel länsplaner och/
eller nationella planer för den långsiktiga utvecklingen av
transportsystemet. Beslut om finansiering, slutförande av
planeringen på nationell nivå (väg- och järnvägsplaner
samt arbetsplaner) samt fastställande av de kommunala
detaljplaner som krävs för projektets genomförande ökar
sedan successivt värdet på marken fram till byggstart.

Denna schematiska bild av samspelet mellan bostads
marknadens aktörer och den offentliga planeringen ger en
viktig insikt när det gäller möjligheten att skapa synergier
mellan infrastrukturutbyggnad och bostadsbyggande:
Ju större osäkerhet som råder kring en infrastrukturin
vestering, desto större blir projektrisken i den bostads
produktion som berörs av investeringen. Det leder i sin
tur till att avkastningskravet höjs med följd att det för
varje given nivå på den totala betalningsviljan för nya
bostäder kommer att byggas mindre.
Detta är möjligen ett mindre problem i områden som
även utan den planerade infrastrukturen har goda mark
nadsförutsättningar för bostadsbyggande. Här skapar den
utbyggda infrastrukturen i första hand ett tryck uppåt på
mark- och därmed bostadspriser, medan effekten på
mängden producerade bostäder sannolikt blir mer blygsam.
I områden där det i utgångsläget råder en svagare efter
frågan på nya bostäder kan dock en hög projektrisk kopp
lad till osäkerheter i infrastrukturplaneringen förväntas
få mer kännbara effekter på nyproduktionsvolymen. Med
snäva lönsamhetsmarginaler kan även relativt små risk
premier få den företagsekonomiska kalkylen att vrida över
till minus. Men även det omvända gäller, det vill säga om
man kan reducera den politiska risken i ett infrastruktur
projekt kan det uppstå betydande tröskeleffekter på
bostadsbyggandet.
I figur 10 nedan beskrivs hur bostadsbyggandet i
Stockholms län under perioden 2000–2010 fördelades
mellan den centrala regionkärnan, de yttre regionala
stadskärnorna samt övriga delar av länet.
Totalt byggdes det knappt 87 000 bostäder i länet
mellan 2000 och 2010. Merparten, 63 procent, tillkom i
övriga länet, dvs. inte i de regionala stadskärnorna. Den
centrala regionkärnan bidrog med 31 procent medan de

Figur 9. Den politiska beslutsprocessens effekt
på markvärdet
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yttre regionala stadskärnorna svarade för 6 procent av den
totala nyproduktionen. Noterbart är att Kista-SollentunaHäggvik stod för nära en tredjedel av den totala nypro
duktionen i de yttre regionala stadskärnorna. Även
Haninge centrum, med knappt 20 procent av byggandet i
de yttre regionala stadskärnorna, sticker ut.
En intressant observation är att byggandet i kärnorna,
även om man exkluderar den centrala regionkärnan, har
dominerats stort av lägenheter i flerfamiljshus. Även om
produktionsvolymen varit relativt liten så har således
strukturen på byggandet i de yttre regionala stadskärnor
na legat väl i linje med den regionala utvecklingsplanens
intentioner om en tät och urban fysisk struktur.
Jämförelsen i figur 10 ger dock inte full rättvisa åt de
yttre regionala stadskärnorna. En anledning till att jämfö
relsen blir en aning snedvriden till nackdel för de yttre
regionala stadskärnorna är att de ytmässigt är mycket
mindre än övriga länet och har en relativt liten andel av
det totala bostadsbeståndet. Den flerkärniga strukturen
har heller inte konkretiserats lika tydligt i tidigare regio
nala utvecklingsplaner, och därmed kan det antas att den
inte heller fått fullt genomslag i det praktiska planerings
arbetet på kommunal nivå under den aktuella period som
studeras.
För att skapa en mer rättvisande bild har vi i figur 11 i
stället relaterat nyproduktionen till den befintliga
bostadsstocken år 2000. Nu framträder en lite annan bild
där det totala tillskottet av nya bostäder under perioden
2000–2010, i procentuell mening, varit mycket jämnt för
delat mellan den centrala regionkärnan, de yttre regionala
stadskärnorna och övriga länet. Totalt ökade bostadsbe
ståndet med omkring 10 procent under den undersökta
perioden. Antalet småhus och lägenheter i flerfamiljshus

hade ungefär samma ökningstakt. Vad gäller småhus har
det procentuella tillskottet av bostäder som väntat varit
väsentligt större i övriga länet än i de yttre regionala
stadskärnorna, och då framför allt i jämförelse med Cen
trala regionkärnan. Det relativa tillskottet av lägenheter i
flerfamiljshus har dock varit ungefär detsamma, låt vara
med en något högre tillväxt i de regionala stadskärnorna.
I stora delar av Centrala regionkärnan är det inte pri
märt svag efterfrågan som håller tillbaka byggandet, utan
brist på byggrätter. Investeringar i transportinfrastruktu
ren kan ändå spela en viktig roll i denna typ av områden,
nämligen som ett politiskt ”smörjmedel” som kan göra det
enklare att vinna folklig uppbackning för ökat byggande.
En fullt legitim farhåga hos de befintliga kommuninvånar
na skulle ju till exempel kunna vara att den inflyttning
som genereras av nyproduktion ökar risken för kapacitets
brister och köer i transportsystemet, inte minst längs de
viktigaste pendlingsstråken.
Utanför Centrala regionkärnan är marknadsförutsätt
ningarna generellt sätt inte lika bra vilket kan göra inves
teringar i transportinfrastrukturen till helt avgörande för
om ett område över huvud taget är kommersiellt intres
sant att bygga i. Investeringar i spårbunden kollektivtrafik
är en faktor som påtagligt höjer ett områdes attraktivitet.
Ibland kan etablering av spårbunden trafik dock ha en
relativt lokal effekt och innebära att följdinvesteringar i
bostäder framför allt kommer att uppträda i de nya statio
nernas omedelbara närhet.
En strategi för att möjliggöra synergier mellan infra
strukturutbyggnad och privata bostadsinvesteringar i de
yttre regionala stadskärnorna kan utgå från att på olika
sätt skapa maximal trovärdighet i de offentliga planerna
för investeringar i transportsystemet. Det finns olika sätt

Figur 10. Fördelning av det totala bostadsbyggandet
i Stockholms län 2000–2010

Figur 11. Förändring (%) av bostadsbeståndet i
Stockholms län 2000–2010
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att åstadkomma detta. Ett är att i möjligaste mån undvika
att bygga ”luftslott”, det vill säga i grunden underfinansie
rade investeringsplaner som innebär att man successivt
måste skala bort projekt. Det är viktigt att det offentliga
(Trafikverket, Stockholms läns landsting, kommunerna
mfl) tydligare markerar att infrastrukturen kommer att
byggas. Ett sådant agerande skulle reducera risken för att
det uppstår ett låst läge där marknaden väntar på infra
strukturen och det offentliga väntar på bostadsbyggande.
Ibland kan ett långsiktigt jämviktsläge på bostads
marknaden vara förknippat med hög efterfrågan samti
digt som bostadsbyggandet är lågt. Att bostadsbyggandet
inte kommer igång kan till exempel bero på att kommu
nerna med sitt planmonopol och i vissa fall stora egna
markinnehav inte tar fram byggrätter i samma takt som
efterfrågan ökar. Detta kan ibland bero på sådana faktorer
som kommunerna inte själva råder över, till exempel brist

FOTO: Cecilia Lindahl

I den regionala stadskärnan Barkarby-Jakobsberg
byggs Barkarbystaden.

på byggbar mark och/eller kapacitetsbrister i transportin
frastrukturen, i pendlingsstråken in mot den centrala
regionkärnan.
En annan orsak till att bostadsbyggandet är lågt är att
byggföretag ibland sitter på byggrätter, men inte bygger.
Detta har föranlett att frågan varit uppe om tidsbegränsa
de byggrätter för att skynda på processen i olika områden.
Även det kommunala utjämningssystemet har ibland
pekats ut som ytterligare en faktor som skulle kunna
minska kommunernas incitament att planera för fler
bostäder. Men som konstateras i bland annat Kalbro, Lind
och Lundström (2009) borde det inte vara någon direkt
konflikt mellan skatteutjämningen och byggandet, efter
som systemet automatiskt kompenserar kommunerna för
de ökade kostnader som kan uppstå vid inflyttning (fler
skolor och förskolor m.m.).
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Sammanfattning och slutsatser

I

rapporten har vi kunnat visa att de regionala stadskär
norna redan i utgångsläget har relativt goda förutsätt
ningar att attrahera FoU-investeringar. Med undantag
för Kungens kurva-Skärholmen och Arlanda-Märsta
har de regionala stadskärnorna en specialisering mot kun
skapsintensiva verksamheter som är högre eller i samma
nivå som genomsnittet för riket. Samtidigt har det under
det senaste decenniet skett en svag förskjutning till de
regionala stadskärnornas fördel när det gäller hur den sys
selsatta dagbefolkningen med högre utbildning är förde
lad över länets yta. Koncentrationen av kunskapsintensiv
verksamhet till de regionala stadskärnorna förklaras dock
framför allt av att Centrala regionkärnan och Kista-Sol
lentuna-Häggvik ökat sin andel av länets totala antal sys
selsatta med högre utbildning, medan de övriga regionala
stadskärnorna i allt väsentligt vidmakthållit sin andel.
Kunskapsintensiva verksamheter har ett antal signum
med tydliga kopplingar till hur planering och genomföran
de av infrastruktur- och bebyggelseplanering bör struktu
reras för att maximera synergierna på FoU-investeringar
na i de regionala stadskärnorna. Ett första kännetecken är
att de dras till täta urbana miljöer som präglas av hög till
gänglighet till högutbildad arbetskraft och olika typer av
avancerade stödtjänster. Ett annat karaktärsdrag hos
kunskapsintensiva företag är att de är geografiskt lätt
rörliga och att det därför är genuint svårt att med precision
avgöra hur olika typer av branscher väljer att lokalisera sig
i framtiden. Mot denna bakgrund kan två viktiga slutsat
ser dras:
För det första är det viktigt att tidigt i planeringen och
genom noggrann analys klargöra den regionala stadskär
nans rumsliga potential för att hysa kunskapsintensiv
verksamhet och vad som krävs för att frigöra den utveck
lingskraften. De tillgänglighetsanalyser som görs i rappor
ten visar att samtliga yttre regionala stadskärnor fram till
år 2030 får en ökad tillgänglighet till såväl högutbildad
arbetskraft som avancerade stödtjänster. Men förändring
arna sker från tämligen skiftande nivåer, vilket innebär att
man knappast kan förvänta sig en likformig utveckling av
näringslivets struktur i kärnorna. En mer sannolik prog
nos är att de regionala stadskärnorna specialiserar sig mot
olika typer av kunskapsintensiv verksamhet och att de
därmed kommer att komplettera varandra. Att exempelvis
Kungens kurva- Skärholmen och Barkarby-Jakobsberg

där näringslivet i utgångsläget är väldigt starkt präglat av
detaljhandel skulle få samma typ av inriktning mot IToch telekomtjänster som Kista-Sollentuna-Häggvik är
knappast ett sannolikt scenario. Utvecklingen av högpro
duktiva kunskapsnäringar i Kungens kurva-Skärholmen
och Barkarby-Jakobsberg kommer kanske snarare att
bygga vidare på den befintliga företagsstrukturen i områ
det, exempelvis genom etablering av verksamheter kopp
lade till formgivning och affärsutveckling inom detaljhan
delsområdet. På samma sätt är det troligt att ArlandaMärstas utveckling kommer att präglas av närheten till
Arlanda flygplats, vilket innebär att tillskottet av kun
skapsintensiva näringar sannolikt till stor del kommer att
bestå av dels företag med direkt koppling till flygindu
strin, dels verksamheter med ett stort behov av hög inter
nationell tillgänglighet.
Det innebär också att planeringen av ny transportinfra
struktur, och dess samspel med den övriga bebyggelsepla
neringen, bör differentieras för de olika kärnorna. Täthet,
urbanitet och tillgänglighet är självklara ledord för
utvecklingen av alla de yttre regionala stadskärnorna,
men i vissa fall kan det kanske även finnas utrymme för
mer ytkrävande verksamhet.
För det andra finns det goda skäl att inte låta den fysiska
gestaltningen av de regionala stadskärnorna bli alltför
gränssättande för vilka verksamheter som kan etablera sig
där. Ett flexibelt förhållningssätt, en öppen arena för
näringslivets utveckling, skapar sannolikt en bättre
beredskap för att kunna hantera den dynamik och nyck
fullhet som präglar kunskapsintensiva företags lokalise
ringsval. En sådan flexibel planeringsmodell skapar där
med också en högre grad av synergi mellan infrastruktur
utbyggnad och FoU-investeringar.
När det gäller infrastrukturens synergieffekter på pri
vata investeringar i bostäder så är den förmodligen vikti
gaste slutsatsen att utformningen av en optimal struktur
för planering, finansiering och genomförande i väldigt hög
grad beror av hur marknadsförutsättningarna ser ut i
utgångsläget.
Om det initialt är god lönsamhet i bostadsinvesteringar
na i investeringens influensområde kan man inte förvänta
sig att infrastrukturinvesteringen primärt kommer att
påverka marknaden via ökad efterfrågan. Infrastrukturen
är dock viktig för att få till en ökad kapacitet för att minska
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trängseln i kollektivtrafik och på vägar, vilket reducerar en
viktig utbudsrestriktion som håller tillbaka byggandet.
För att säkerställa att infrastrukturutbyggnaden, som
ofta har statlig och/eller regional huvudman, sist och slut
ligen också faktiskt leder till ökade bostadsinvesteringar
är det viktigt att i en överenskommelse mellan de berörda
aktörerna bygga in tydliga drivkrafter för kommunen att
producera fler byggrätter. På starka lokala fastighetsmark
nader kan så exempelvis ske genom att hela eller delar av
infrastrukturen finansieras med exploateringsintäkter.
Därmed krävs att kommunen detaljplanerar för ett visst
antal nya bostäder för att investeringen ska kunna genom
föras, vilket skapar ett ömsesidigt beroende mellan infra
struktur och bostadsbyggande som sannolikt ger betydan
de synergieffekter.
I del 1 av denna rapport argumenteras för att den typen
av finansieringslösningar ger tydliga mervärden som utö
ver en förbättrad samordning mellan trafik- och stadspla
nering även handlar om effektivare och tidsmässigt kor
tare planerings- och genomförandeprocesser. Rapportför
fattarna konstaterar vidare att möjligheten till ömsesidigt
värdeskapande ökar om förhandlingarna kan påbörjas
tidigt i planeringsprocessen, innan parterna hunnit låsa
sig genom olika ställningstaganden.

De viktigaste slutsatserna i del två
av denna rapport är följande:
• Det är centralt att tidigt i planeringen klargöra
den regionala stadskärnans rumsliga potential
för att hysa kunskapsintensiv verksamhet och
vad som krävs för att frigöra den utvecklings
kraften.
• Det finns goda skäl att inte låta den fysiska
gestaltningen av de regionala stadskärnorna bli
alltför gränssättande för vilka verksamheter
som kan etablera sig där. Ett flexibelt förhåll
ningssätt skapar sannolikt en bättre beredskap
för att kunna hantera den dynamik och nyck
fullhet som präglar kunskapsintensiva företags
lokaliseringsval.
• Hur planering, finansiering och genomförande
av infrastrukturinvesteringar bör struktureras
för att nå maximal synergieffekt med de privata
investeringarna i bostäder beror i hög grad på
hur marknadsförutsättningarna för bostads
byggandet ser ut.
• Om det initialt är god lönsamhet i bostadsinves
teringarna i investeringens influensområde kan
man inte förvänta sig att infrastrukturinveste
ringen primärt kommer att påverka marknaden
via ökad efterfrågan. För att säkerställa att
infrastrukturutbyggnaden på starka lokala del
marknader leder till ökade bostadsinvesteringar
är det därför viktigt att skapa ömsesidiga kopp
lingar mellan finansieringen av infrastrukturen
och bostadsbyggandet, exempelvis genom att
använda exploateringsintäkter som en del av
finansieringen.
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Summary and conclusions

I

n this report, we have been able to demonstrate that
the regional urban cores are already in a relatively
good position to attract R&D investment. With
the exception of Kungens kurva-Skärholmen and
Arlanda-Märsta, the regional urban cores specialise in
knowledge-intensive activities at a higher or the same level
as the national average. Meanwhile, during the last decade
there has been a slight shift in favour of the regional urban
cores in terms of how the employed daytime population
with higher education is distributed across the county
geographically. The concentration of knowledge-intensive
activities in the regional urban cores is explained primar
ily by the fact that the central regional core and KistaSollentuna-Häggvik increased their share of the county’s
total number of employees with higher education, while
the other regional urban cores essentially maintained
their share.
Knowledge-intensive activities have a number of hall
marks with clear links to how planning and implementation
of infrastructure and urban planning should be structured
to maximise synergies in R&D investment in the regional
urban cores. One initial characteristic is that they are
drawn to dense urban environments characterised by the
high availability of a highly skilled workforce and different
types of advanced support services. Another characteristic
of knowledge-intensive companies is that they are geo
graphically highly mobile and so it is genuinely difficult to
accurately determine how different types of industries will
choose to locate in the future. Against this background,
two important conclusions emerge:
Firstly, it is important for early planning and careful
analysis to clarify the regional urban cores’ spatial poten
tial to accommodate knowledge-intensive activities and
what would be required to release that developmental
power. The availability analyses carried out in the report
show that all outer regional urban cores will have an
increased availability of both a well-educated workforce
and advanced support services by 2030. But the changes
are taking place from fairly diverse levels, which means
that uniform development of the economic structure in
these regional urban cores cannot be expected. A more
plausible prediction is that the cores will specialise in dif
ferent types of knowledge-intensive activities and that
they will thus complement each other. For example, the

notion that Kungens kurva-Skärholmen and BarkarbyJakobsberg, where the economy is initially strongly char
acterised by retail, would get the same type of focus on
IT and telecoms services as Kista-Sollentuna-Häggvik
is hardly a likely scenario. The development of highly
productive knowledge industries in Kungens kurvaSkärholmen and Barkarby-Jakobsberg will perhaps rather
build on the existing company structure of the area, for
example, through the establishment of activities related to
design and business development in the retail field. In the
same way, it is likely that development in Arlanda-Märsta
will be characterised by proximity to Arlanda Airport,
which means that the addition of knowledge-intensive
industries will probably largely consist of both companies
directly linked to the aircraft industry and activities with a
need for high international accessibility.
This also means that the planning of transport infra
structure, and its interaction with wider development
planning, should be differentiated for the different regional
urban cores. Density, urbanity and availability are obvious
keywords for the development of all the outer regional
urban cores, but in some cases there may also be scope for
more space-demanding activities.
Secondly, there are good reasons not to let the physical
configuration of the regional urban cores become too
limiting a factor for the activities that may establish
themselves there. A flexible approach, an open arena
for the development of industry, probably creates better
preparedness for coping with the dynamics and fickleness
that characterise knowledge-intensive companies when
choosing a location. A flexible planning model thus also
creates a higher degree of synergy between infrastructure
expansion and R&D investments.
In terms of the synergy effects of infrastructure on
private investment in housing, the most important
conclusion is probably that the formulation of an optimal
structure for planning, funding and implementation is
largely dependent on the initial market conditions.
If housing investment in the area of influence for the
investment initially leads to good profitability, it can be
expected that infrastructure investment will primarily
affect the market through increased demand. However,
infrastructure is important to gain increased capacity to
reduce congestion in public transport and on roads,
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which reduces an important restriction on offer that holds
back construction.
In order to ensure that infrastructure development,
often with a state and/or regional responsible body,
ultimately also actually leads to increased housing invest
ment, it is important that the agreements between stake
holders include clear incentives for the municipality to
produce more building permits. In strong local property
markets, for instance, all or parts of the infrastructure can
be financed using exploitation income. This requires that
the municipality plans in detail for a certain number of
new homes in order for the investment to be implemented,
which creates interdependence between infrastructure
and housing construction that is likely to generate signifi
cant synergies.
Part 1 of this report argues that this type of funding
provides clear added value which, in addition to better
coordination between transport and urban planning, also
involves more effective and temporally shorter planning
and implementation processes. The report authors also
observe that the potential for mutual value creation
increases if negotiations can begin early in the planning
process, before the parties have had time to get locked into
different standpoints.

The main conclusions of part two
of this report are as follows:
• It is vital for early planning to clarify the
regional urban cores’ spatial potential to host
knowledge-intensive activities and what would
be required to release that developmental
power.
• There are good reasons not to let the physical
configuration of the regional urban cores
become too limiting a factor for the activities
that may establish themselves there. A flexible
approach probably creates better preparedness
for coping with the dynamics and fickleness that
characterise knowledge-intensive companies
when choosing a location.
• How planning, funding and implementation
of infrastructure investments should be
structured to achieve maximum synergy effects
with private investment in housing will depend
largely on the market conditions for residential
construction.
• If housing investment in the area of influence
for the investment initially leads to good
profitability, it cannot be expected that infra
structure investment will primarily affect the
market through increased demand. To ensure
that infrastructure development of strong
local sub-markets leads to increased housing
investment, it is therefore important to establish
reciprocal links between the funding of infra
structure and housing construction, for exam
ple by using exploitation income as part of the
funding.
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Stockholmsregionen växer. För att klara av befolkningstillväxten och stå
sig i den internationella konkurrensen behövs investeringar. Investeringar
i infrastruktur, bostäder, FoU, utbildning, kultur m.m. Dessa investeringar
kan vara både offentliga och privata. I och med att resurserna är begränsade
är det viktigt att man får ut så mycket som möjligt av de investeringar som
görs och att de olika investeringarna stödjer varandra.
Denna rapport är framtagen för att få en ökad förståelse för hur olika inves
teringar i Stockholmsregionen påverkar varandra och genom att förstå det,
på sikt få ett mer kraftfullt och samordnat genomförande.
Frågor som ställs i studien är bland annat dessa: Vilka synergier finns det
mellan olika investeringar och hur kan man utnyttja dem? Kan man stödja
privata investeringar genom offentliga investeringar? Kan man påvisa att
offentliga investeringar som gjorts har gett upphov till privata investeringar
som annars inte skulle ha genomförts? Vad är det som påverkar om en
investering ger följdeffekter eller inte?
Rapport är uppdelad i två delar. Del ett består av ett inledande teoriavsnitt
samt åtta fallstudier som sedan analyseras utifrån teorin. Del två består av
en inledning med analysram samt en empirisk del där utgångspunkten är de
åtta yttre regionala stadskärnorna.
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