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Den här rapporten har skrivits som ett led i Regionplane- och trafi kkontorets 
(RTK:s) ambition att jämföra regionens styrkor och svagheter med omvärl-
dens. Arbetet har genomförts inom ramen för projektet med att ta fram en 
ny regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen. 

En betydelsefull källa till internationella jämförelser av regioner är ES-
PON, ett Interreg-program där alla EU:s medlemsländer ingår tillsammans 
med Norge och Schweiz. Det första ESPON-programmet startade 2002 och 
34 olika projekt har genomförts innan programperioden avslutades i januari 
2007. ESPON-programmet syftade bl a till att studera rumslig utveckling 
i Europa. Programmet resulterade i en hel del nya forskningsresultat med 
olika perspektiv på området rumslig utveckling.

I rapporten görs inledningsvis en jämförelse mellan den bild av styrkor samt 
svagheter som framträder i ESPON-rapporterna, statistikdatabaserna och i 
regionens självbild. Den senare bilden baseras dels på analyser av ett antal 
RTK-rapporter utgivna de senaste två åren, dels på diskussionen i en workshop 
med regionala företrädare. Därefter följer en djupare tematisk genomgång av 
Stockholmsregionens prestation baserad på samtliga  ESPON-rapporter. 

Syftet är att beskriva Stockholmsregionen i ett EU-/EES-perspektiv, dvs. 
regionens styrkor och svagheter i förhållande till situationen i andra euro-
peiska regioner. En viktig del i detta har varit att identifi era de regioner som 
Stockholmsregionen liknar mest och därmed bäst kan jämföras med. 

Avslutningsvis redovisas omfattningen av olika EU-politikområdens bety-
delse för Stockholmsregionen, samt möjliga effekter för regionen utifrån de 
scenarier som ESPON-samarbetet utarbetat. 

Med hjälp av resultaten från ESPON-projekten, kan den jämförande analy-
sen av Stockholmsregionens status, prestation och utveckling, som bl.a. pre-
senterats i den s.k. OECD-rapporten från 2006, utvecklas vidare och breddas.

En svaghet med ESPON-materialet är att data är relativt gamla, huvud-
sakligen från perioden 1999–2001, vilket inte nödvändigtvis ger en rättvis 
beskrivning av regionala skillnader i dag. Materialet är därför kompletterat 
med jämförande europeisk statistik ur Europeiska kommissionens statistik-
databas ”New Cronos”. I vissa fall har även kompletterande data från natio-
nella statistiska myndigheter använts. Vad gäller s.k. syntetiska indikatorer 
– fall där data är sammanvägda eller typologiserade – har ESPON-databa-
sen använts som källa. Indikatorer har även lyfts in från Eurostats databas 
Urban Audit där det fi nns material om 258 städer.

Projektledare på Regionplane- och trafi kkontoret har varit Roland Engkvist.

Stockholm i oktober 2007

Sven-Inge Nylund
Regionplanedirektör
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Sammanfattning

Återkommande frågor i jämförelsesammanhang är: vem kan vi ”naturligt” jämföra 

oss med, vem liknar vi och vad kan vi lära av andra?

En genomgång av ESPON-rapporterna visar hur Stockholmsregionen positionerar 

sig i ett europeiskt perspektiv när det gäller regioners storlek, ekonomi, näringslivets 

specialisering, tillgänglighet etc. Den bild som framträder är att:

• Stockholmsregionen kan, i ett lokaliseringssammanhang, jämföras med andra 

relativt starka men perifera regioner, såsom Madrid, Barcelona, Aten, Lissabon, 

Dublin, Helsingfors och Oslo. Östersjöhuvudstäderna Tallinn och Riga har efter 

EU-medlemskapet förbättrat sin tillgänglighet och hamnar nu också i samma 

grupp. 

• I studier av teknologi, innovationsförutsättningar och näringslivsstruktur hamnar 

Stockholm i sällskap med Europas starkaste regioner på dessa områden, det vill 

säga Helsingfors, Köpenhamn, Berlin, Stuttgart, London och Paris. 

• Då fokus riktas mot regioners storlek och ekonomiska styrka är det regioner som 

Oslo, Helsingfors, Köpenhamn, Hamburg, Berlin, Amsterdam, Bryssel och Mar-

seille som är mest jämförbara med Stockholm.

Utifrån ett europeiskt perspektiv uppvisar svenska regioner i fl era sammanhang stora 

likheter med varandra. Det framgår framför allt i jämförelser av utbildningsnivå, 

IT-användning och ekonomi. Att jämföra Stockholmsregionen med Västsverige och 

Skåne är därför ofta mycket relevant. Båda dessa regioner har emellertid en bättre 

europeisk tillgänglighet än Stockholmsregionen.

Regionens självbild och resultaten av ESPON stämmer i stora drag överens med 

varandra. Skillnaderna fi nns framför allt när det gäller frågor om tillgänglighet, 

synen på konkurrenssituationen inom FoU-området och livsmiljön i Stockholms-

området. 

För att ge en samlad bild av Stockholmsregionens relativa position och dynamik i 

förhållande till andra starka storstadsregioner, använder vi följande nio indikatorer:

1. Befolkningsdensitet (invånare/km2) 2003

2. Multimodal tillgänglighet i relation till EU27-genomsnittet

3. Andel unga personer (åldergruppen 0–14 år) ca 2004

4. Befolkningsökning 2000–2004

5. Bruttoregionprodukt per invånare 2003

6. Förändring av bruttoregionprodukt per invånare 1999–2003

7. Förändring av antal sysselsatta 2000–2004

8. Andel högutbildade ca 1999–2003

9. FoU-satsningar som andel av BNP 2003

I synnerhet densitet och tillgänglighet (samt delvis åldersprofi l) kan betecknas som 

strukturella faktorer. Dessa är svåra att påverka och förändras mycket långsamt. De 

övriga indikatorerna kan uppvisa snabbare svängningar och i högre grad betecknas 

som icke-strukturella. Tre av de valda indikatorerna – befolkningsökning, BNP-till-

växt och sysselsättning – är dynamiska och visar en förändring. De resterande sex är 

däremot statiska och visar en situationsbild.



8  Stockholmsregionen i ett europeiskt perspektiv

”Stockholm” redovisas här genomgående på länsnivå, oberoende av vilken nomen-

klaturnivå som används för de andra regionerna. För att undgå problematiken med 

olika geografi ska skalor (olika antal regioner och städer), och för att kompensera för 

saknade uppgifter, presenteras alla data i termer av centiler (hundradelar). Diagram-

men ska tolkas så att ett värde för en given variabel om exempelvis 91 innebär att 

regio nen på denna punkt är placerad i den bästa tiondelen av alla EU-regioner som 

det fi nns data för. Ett värde om t.ex. 18 innebär att regionen är i den sämsta femte-

delen, osv. Värdet 100 innebär att regionen i fråga har den bästa positionen av alla 

regioner som det fi nns data för och värdet 0 innebär motsvarande den sämsta.

Stockholms profi l visas i fi gur 1. På dessa nio variabler har länet – i jämförelse med 

andra europeiska regioner – en dålig tillgänglighet, en relativt låg potential för täta 

urbana strukturer (åtminstone jämfört med de fl esta övriga storstadsregioner), en 

tämligen gynnsam demografi sk profi l, hög produktionsnivå och välfärd, låg ekono-

misk tillväxt både vad gäller produktion och nya jobb, en låg andel högutbildade men 

en absolut topposition vad gäller FoU-satsningar.

Figur 1: Komparativ europeisk profi l av Stockholmsregionen
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Frågan om vilken europeisk storstadsregion som mest liknar Stockholm kvarstår. 

En fullständig jämförelse för alla nio dimensioner med samtliga europeiska eller 

ens nordeuropeiska storstadsregioner är inte möjlig p.g.a. stora luckor i data. Av 

denna orsak går det t.ex. inte att inkludera Oslo, Barcelona, Madrid och Aten eller 

ens Stuttgart i jämförelsen, även om de antagligen i mångt och mycket skulle uppvisa 

stora likheter med Stockholm. Inom Östersjöregionen är Tallinn och Riga, trots sin 
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geografi ska närhet, så fundamentalt olika att en jämförelse med dem ter sig tämligen 

meningslös (åtminstone år 2007). 

Detsamma gäller för Paris och London, som på grund av sina globala funktioner 

återfi nns i en annan klass än Stockholm.

En jämförelse av Stockholm har därför gjorts med ett urval storstadsregioner som 

det fi nns tillgängliga data för. Namnen på storstadsregionerna dyker upp i fl era sam-

manhang i de kommande kapitlens analyser. Av de valda städerna ligger Helsingfors, 

Köpenhamn, Hamburg, Berlin, Amsterdam, Rotterdam, Bryssel och Dublin i norra 

Europa, Marseille i södra Europa och Lyon däremellan. I en bilaga återfi nns diagram 

med profi ler för varje stad där Stockholms profi l representeras av de röda staplarna, 

medan den region som länet jämförs med visas med gröna dito.

Denna analys visar entydigt på en rad likheter mellan städer med likartade förhål-

landen. Av de tio storstadsregionerna har Helsingfors och Köpenhamn profi ler som 

liknar Stockholm mest. Profi lerna för dessa två återfi nns i fi gur 2. Om jämförbara 

data fanns tillgängliga, skulle förmodligen också Oslo uppvisa en liknande profi l.

Likheterna mellan regionerna Stockholm, Köpenhamn och Helsingfors baseras på 

en rad indikatorer. De ekonomiska strukturerna och cyklerna är, om inte likadana, så 

åtminstone likartade. Det framgår tydligt då samtliga europeiska regioner (inkl. de 

nya medlemsländernas) jämförs på samma skala. Ju längre avstånd vi betraktar de 

nordiska huvudstadsregionerna ifrån, desto större ter sig likheterna dem emellan. 

Städerna är huvudstäder i små perifert liggande länder; de intar funktionellt 

centrala positioner i sina respektive länder; deras näringsliv är serviceinriktat och 

kunskapsintensivt. Trots att Sverige och Finland är utpräglade ” storföretagsländer”, 

medan basen i den danska ekonomin ligger på små och medelstora företag, är 

 näringslivets internationaliseringsgrad hög i samtliga tre städer. Den är t.o.m. högre 

än i de fl esta motsvarande europeiska storstadsregioner. De nordiska huvudstads-

regionernas ekonomier är i en europeisk kontext likartade. Norden är – sett genom 

europeiska glasögon – mycket homogent.

Utöver de nordiska huvudstadsregionerna fi nns det också många likheter mellan 

profi lerna för Stockholm, Hamburg, Rotterdam och, aningen överraskande, Mar-

seille. De övriga städerna i denna jämförelse avviker däremot på ett fl ertal punkter 

från Stockholm.
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Figur 2: Stockholmsregionen jämfört med Köpenhamn och Helsingfors
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Helsingfors
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Stockholmsregionens självbild

I det här kapitlet analyseras Stockholmsregionens självbild och ambitioner med hjälp 

av resultat som publicerats av bl.a. ESPON och Regionplane- och trafi kkontoret. I 

olika rapporter har Stockholmsregionen jämförts med andra europeiska eller globala 

regioner. I huvudsak har Stockholm en god bild av regionens starka och svaga sidor. 

Stockholms styrkor ligger främst inom områdena ekonomi, teknologi och ett högt 

arbetsmarknadsdeltagande. Relativt sett förlorar dock regionen terräng till andra 

stadsregioner i Europa. Två teman som inte varit vanligt förekommande i tidigare 

rapporter och som lyfts fram i denna rapport är regionens svagheter vad gäller 

tillgänglighet och utbildningsnivå. 

Den mest attraktiva storstadsregionen i Europa
För att få en bild av hur regionplaneringen framställer Stockholmsregionen i ett 

internationellt perspektiv, och vilka de mest förekommande europeiska jämförelse-

regionerna är, har ett tiotal av RTK:s publikationer från perioden 2005–2007 stu-

derats närmare. Publikationernas innehåll har dock inte gett några tydliga indika-

tioner på vilka regioner Stockholm jämför sig med, då rapporterna sällan innehåller 

jämförel ser mellan olika regioner. Ofta fokuserar rapporterna på den nationella nivån 

vid jämförelser utifrån teman som transportsystems fi nansiering, energifrågor och 

FoU. Vid några tillfällen ställs dock Stockholmsregionens prestationer i förhållande 

till andra europeiska regioner. Exempel på sådana regioner är Helsingfors, Köpen-

hamn, Hamburg och Oberbayern samt de nederländska regionerna Amsterdam och 

Nord-Brabant. 

I den av Regionplane- och trafi knämnden antagna visionen för Stockholmsregio-

nen, ”Europas mest attraktiva storstadsregion”, står följande att läsa:1 

Stockholmsregionen ska vara bra att bo och leva i. Regionen ska vara lockande 

att besöka. Den ska ha gynnsamma förutsättningar för att bedriva många olika 

slag av verksamheter.

I ett internationellt perspektiv är Stockholmsregionen attraktiv och drar till sig 

infl yttare, besökare och investerare. Men vår region är mindre känd än många 

jämförbara storstadsregioner i Europa och världen. Om omvärlden ska uppfatta 

Stockholmsregionen som attraktiv måste invånarna själva känna stolthet över sin 

region och ge uttryck för det. Utgångsläget är gynnsamt med bra livsmiljö, stark 

ekonomi och innovativ företagsmiljö. Vi kan med tillförsikt ta oss an de långsiktiga 

utmaningarna.

Ambitionen att vara Europas mest attraktiva region grundar sig i första hand på fyra 

mål; att vara 1. en öppen och tillgänglig region, 2. en ledande tillväxtregion, 3. en 

region med god livsmiljö och 4. en resurseffektiv region. 

Målsättningarna baseras på en analys av regionens styrkor och svagheter som i 

stor utsträckning stämmer överens med de slutsatser som kan dras från ESPON-

materialet. I de följande avsnitten ställs ESPON-materialets analyser mot Stock-

holmsregionens målsättningar att skapa en bild av hur regionens ambitioner står sig i 

förhållande till nuläget. 
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En öppen och tillgänglig region? 
Målet för regionen är: 

Öppenhet för nya tankar och social mångfald kännetecknar regionen, som 

är sammanhållen och integrerad. Invånarna har rika möjligheter till utveckling 

oavsett kön, ålder, sexuell läggning, funktionshinder, social och etnisk bakgrund. 

Tillgängligheten är hög såväl inom regionen som till och från andra regioner inom 

och utom landet.

RTK:s stockholmsbild är att den relativt stora andelen invånare med utländsk 

bakgrund ger en spännande mångfald men även gör att öppenhet och tillgänglighet 

blir särskilt viktiga frågor. Regionen är en internationell miljö och invandringen 

stärker dess internationella profi l. Dessutom fi nns det en relativt stark befolknings-

tillväxt som gör att regionen inom några år skulle kunna tillhöra de 20–25 största 

storstadsregionerna i Europa. Samtidigt har regionen inte det utbud av fl yglinjer som 

dess storlek borde ge underlag för och som krävs för att regionen ska kunna fungera 

som en central, internationell mötesplats. 

I Urban Audit Perception Study har ett urval innevånare i 31 europeiska städer 

intervjuats om sin syn på staden de bor i. Stockholmarna trivs generellt sett bättre 

än andra med sin stad, men på två punkter ligger regionen dåligt till. Den ena 

punkten gäller hur befolkningen uppfattar möjligheten att hitta en bostad, och den 

andra handlar om i vilken grad de utländska invånarna uppfattas som integrerade 

i samhället.2 Resultaten tyder på att staden i dag inte upplevs som särskilt öppen. 

ESPON- materialet ger ett utifrånperspektiv och lyfter fram faktorer som pekar ut 

Stockholmsregionen som en öppen och tillgänglig region:

• Befolkningsutveckling. I dag är Stockholmsregionen den nittonde största 

stadsregionen inom EU. Regionen tillhör de regioner som har en positiv befolk-

ningsutveckling och som kommer att ha en av de lägsta medianåldrarna i fram-

tiden. 

• Internationell mångfald. Stockholmsregionen har även i ett europeiskt 

perspektiv en mycket hög internationell mångfald, vilket refl ekteras i andelen 

invånare med utländsk bakgrund, olika språk, religioner och etniska tillhörigheter.

• Deltagande i arbetsmarknaden. Stockholmsregionen, liksom stora delar av 

norra Europa, har ett högt arbetsmarknadsdeltagande för både kvinnor och män. 

• Internationell tillgänglighet. Vad gäller den öppna och tillgängliga regionen 

skiljer sig den förståelse av tillgänglighet som används av RTK från den som defi -

nieras inom ESPON. Enligt ESPON:s förståelse av tillgänglighet har Stockholms-

regionen bristfällig tillgänglighet i ett europeiskt perspektiv. De hävdar även att 

det är fl ygtrafi ken som gör att regionen inte faller under det europeiska genom-

snittet. 

• Flygtransportnod Stockholmsregionen är ingen särskilt betydelsefull nod i 

Europas fl ygtrafi k.

2 Urban Audit Perception Study, 2004. www.urbanaudit.org.
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• Regional tillgänglighet. I studier av befolkningens vardagliga transportbehov 

är utgångspunkten oftast hur lång tid det tar att komma till en transportknut-

punkt, t.ex. en hamn, en fl ygplats, en viktig tågstation eller en motorväg. Denna 

multimodala inomregionala tillgänglighet är i Stockholmsregionen marginellt 

sämre än den brukar vara i Europas storstadsregioner.

RTK:s Stockholmsbild stämmer i stor grad överens med de ESPON-resultat som kan 

anses säga något om regionens ”öppenhet”. Däremot är invånarna själva enligt Urban 

Audits undersökning mer kritiska än invånarna i andra städer till hur integrationen 

av utländska infl yttare fungerar. Vad gäller den fysiska tillgängligheten är självbilden 

mer positiv, trots att ESPON-resultaten visar att just tillgänglighet är en av Stock-

holmsregionens stora utmaningar. Det är svårt att förbättra sin tillgänglighet i ett 

europeiskt perspektiv och historien visar att andra faktorer är väl så viktiga. Tillgäng-

ligheten är dock en fråga som regionen bör ha i åtanke när framtida konkurrensförut-

sättningar diskuteras. 

En ledande tillväxtregion? 
Målet för regionen är:

Regionen har en miljö som främjar dynamik och innovationer och som inspire-

rar människor att starta och utveckla verksamheter. Regionen har en hög syssel-

sättning, hög kunskapsintensitet och ett starkt entreprenörskap. Detta ger förut-

sättningar för både utvecklande arbeten för invånarna och för framstående aktörer 

inom forskning, näringsliv, kultur och samhälle att verka här.

RTK:s bild är att de fl esta europeiska storstadsregionerna erbjuder förtagare, 

forskare och investerare en konkurrenskraftig innovationsmiljö, säkra investeringar 

och god tillgänglighet. Stockholmsregionens framstående position inom kunskaps-

baserad ekonomi ger dock regionen en särställning. Regionen har i ett storregionalt, 

nationellt och internationellt perspektiv en bra utvecklingsmiljö, som ger goda 

förutsättningar för både förnyelse och innovationer. Regionen ligger i topp inom 

inter nationella undersökningar av styrkan i kunskapsmiljöer, forskning, innovatio-

ner och FoU-intensitet. Samtidigt har regionens innovationssystem vissa strukturella 

svagheter jämfört med andra storstadsregioner i Europa. Regionen är beroende av 

svenska multinationella företag och utlandsägda koncerner, samtidigt som regionen 

saknar en tydlig internationell profi l som förmedlar dess fördelar.  

ESPON-materialet ger ett utifrånperspektiv och lyfter fram faktorer som pekar ut 

Stockholmsregionen som en dynamisk och innovativ region:

• FoU-arbetskraft. Stockholmsregionen har ESPON-områdets högsta andel 

arbetskraft inom vetenskap och teknologi. Dessutom arbetar cirka 1,2 procent av 

Stockholmsregionens arbetskraft inom forskning och utveckling, vilket placerar 

regionen i det europeiska FoU-toppskiktet.

• FoU-infrastruktur. Antalet publikationer från universitet och offentliga forsk-

ningsinstitut, antalet Science Parks samt antalet Business Innovation Centers 

tillhör det europeiska toppskiktet.
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• FoU-pengar. FoU-investeringarna, mätt som andelen av regionens BNP, är 

mycket höga i Stockholmsregionen, vilket återspeglar dess FoU-intensitet.

• Innovation. Precis som RTK framhåller är regionen inte lika framstående vad 

gäller innovation som den är inom FoU området.

• Utbildning. Stockholmsregionen har en relativt hög andel befolkning med 

eftergymnasial utbildning, vilket bidrar till regionens starka humankapital och 

som gynnar ett konkurrenskraftigt och innovativt näringsliv. Däremot är andelen 

invånare med högre högskoleutbildning (eftergymnasial tre år eller mer) i Stock-

holmsregionen endast i europeisk medelklass. Majoriteten av storstadsregionerna 

i Europa har en högre andel med högre högskoleutbildning. 

• Internationella huvudkontor. Stockholmsregionen utmärker sig genom att 

vara den enda perifera stadsregionen som är ett viktigt säte för internationella 

huvudkontor utanför Pentagonen.3

• Lissabonagendan. Stockholmsregionen tillhör de fyra mest konkurrenskraftiga 

regionerna i Europa med hänsyn till de sju ekonomiska indikatorerna förknippade 

med Lissabonagendan.4

• Kreativitet. Stockholmsregionens andel människor som arbetar inom kulturella 

och kreativa yrken är bland de högsta i Europa.

• EU-politikens effekter på Stockholmsregionens utveckling är begrän-

sade, vilket inte behöver betyda att regionen inte alls påverkas av EU:s riktlinjer. 

Många direktiv och regler har inverkan på den europeiska integrationen och 

därmed på regionens ekonomiska utveckling. Dessutom påverkas Stockholms-

regionens position i Europa av att andra regioner får ta emot fi nansiellt stöd och 

infrastrukturinvesteringar. Ett exempel är att transportinfrastrukturprojekten i 

de centrala och östra delarna av EU bidrar till att Stockholmsregionen blir alltmer 

perifer relativt sett. 

• Stockholm – ett europeiskt centrum vars konkurrenter ligger geogra-

fi skt nära. Flera av de områden inom vilka Stockholmsregionen ligger i topp är 

även områden där andra nordeuropeiska regioner presterar högt.

Sammanfattningsvis stämmer RTK:s självbild för det mesta väl med den bild som 

tecknas av ESPON. Stockholmsregionen pekas, utifrån en rad olika aspekter, ut som 

en av Europas mest framstående regioner. Stockholmsregionen presterar högt inom 

en rad områden, inte minst med hänsyn till Lissabonagendans indikatorer och lokali-

seringar av internationella företags huvudkontor. Det är därmed korrekt att betrakta 

Stockholm som en framstående region i Europa. 

3 I ESDP:s och EU-kommissionens sammanhållningsrapporter är Europas 
centrum definierat som det område som ligger innanför femkanten 
mellan stadsregionerna London, Hamburg, München, Milano och 
Paris, därför namnet Pentagon.

4 En agenda med syfte att Europa ska bli världens mest konkurrenskraf-
tiga och dynamiska kunskapsbaserade ekonomi med förutsättningar 
för hållbar ekonomisk tillväxt och med fler och bättre arbetsplatser 
och större social sammanhållning.
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Det måste dock påpekas att även om Stockholmsregionen har en stark profi l inom 

FoU och ligger i toppen vad gäller en rad indikatorer, fi nns det många andra regioner, 

särskilt i norra Europa, som också har starka FoU-profi ler. Detta innebär att det inte 

bara är steget från FoU till innovation som är en utmaning för Stockholmsregionen, 

utan också konkurensen inom FoU.

En region med god livsmiljö? 
Målet för regionen är:

Livsmiljön kännetecknas av ren luft och rent vatten och av en trivsam, trygg 

och hälsosam bebyggelsemiljö med höga skönhetsvärden. Det råder en stark social 

sammanhållning med tillit och närhet mellan människorna. Livskvaliteten är hög. 

Det fi nns ett varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, utbildning, service och 

kultur som väl möter efterfrågan och som passar olika livsstilar. Lättillgängliga 

och natursköna områden med ett rikt djur- och växtliv ger rika friluftsmöjligheter. 

Livsmiljön är anpassad till klimatförändringarna. Känslan av trygghet är hög och 

integrationen mellan utrikes födda och svenskfödda är god. Den kulturella varia-

tionen är rik. Utbudet av kultur är stort och av hög kvalitet.

RTK:s bild är att regionen är en mötesplats och arena för evenemang, handel, 

kultur och nya trender, vilket ger Stockholmsregionen en unik position i Norden. Re-

gionen anses även ligga i det europeiska toppskiktet på detta område. Dessutom har 

regionen i ett internationellt perspektiv mycket goda tillgångar till vattenresurser. 

ESPON-materialet ger ett utifrånperspektiv och lyfter fram faktorer som pekar ut 

Stockholmsregionen som en region med god livsmiljö: 

• Kulturutbud. Stockholmsregionens utbud av kulturella institutioner, som 

exempelvis museer, teatrar och offentliga bibliotek, anses inte vara på den högsta 

europeiska nivån men ligger ändå högt.

• Bebyggd miljö. Stockholmsregionen har en relativt liten andel artifi ciell yta per 

invånare jämfört med andra regioner i Europa. Trots det är tätheten lägre och den 

urbana spridningen (urban sprawl) högre än i andra storstadsregioner (på NUTS 

3-nivå). 

• Sammanhängande naturområden. I de fl esta andra storstadsregioner i 

Europa är naturen mer fragmenterad än i Stockholm, men det fi nns även regioner 

som har en betydlig lägre fragmentering, exempelvis Madrid och Helsingfors.

Sammanfattningsvis kan RTK:s bild anses vara något mer positiv än ESPON-bilden. 

Visst bjuder regionen en bra livsmiljö, dock motsvarar regionens kulturella utbud 

vad gäller teater, opera, museer m.m. i stor utsträckning det för en genomsnittlig 

europeisk storstadsregion. I detta hänseende är regionen inte mer attraktiv än andra 

storstadsregioner.

En aspekt som tas upp av ESPON, men inte av RTK, är trafi ksäkerhet. Vad gäller 

trafi kolyckor med dödlig utgång per invånare ligger Stockholm bättre till än många 

andra storstadsregioner i Europa.   
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En annan aspekt som tas upp inom ESPON är natur- och teknikkatastrofer. Den 

sammanlagda hotbilden med 15 indikatorer för natur- eller teknikkatastrofer visar 

att Stockholmsregionen är en någorlunda säker plats. Detta gäller i synnerhet i jäm-

förelse med andra storstadsregioner. 

En resurseffektiv region? 
Målet för regionen är:

Det är enkelt att leva och verka i regionen. Invånarnas behov tillgodoses effektivt 

och deltagandet i arbetslivet är högt. Regionens rumsliga struktur och systemen för 

transporter, utbildning och teknisk försörjning leder till ett effektivt nyttjande av 

natur- och samhällsresurser. Regionens olika delar är integrerade och sammanlän-

kande med varandra på ett sätt som gör att den samlade potentialen tas till vara. 

Effektiviteten innebär låga utsläpp av klimatpåverkande gaser och förorenande 

ämnen.

RTK:s Stockholmsbild är allmänt positiv vad gäller resurseffektiviteten i regionen 

och den potential som kan kopplas till detta område. 

ESPON-materialet ger ett utifrånperspektiv och lyfter fram faktorer som pekar ut 

Stockholmsregionen som en resurseffektiv region:

• Energi för näringslivet. Vad gäller industrin är Stockholmsregionen inte så 

känslig för förändringar av energipriserna.  Regionen är dock mer känslig än stora 

delar av övriga Sverige.

• Energi för transport. Effekterna av prisförändringar på energi i transport-

sektorn kommer att märkas mer inom Stockholmsregionen än i många andra 

europeiska regioner .

Sammanfattningsvis är det inte mycket av ESPON-materialet som säger något om 

huruvida en region är resurseffektiv. I studier av energifrågan och av hur regionen 

påverkas av prisförändringar är ESPON-bilden mindre positiv än den RTK har pre-

senterat. 
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Stockholmsregionens storlek

Inom ESPON-programmet har de 76 starkaste storstadsregionerna utifrån ett antal 

defi nierade funktioner identifi erats. Av dessa regioner ligger Stockholmsregionen 

på 19:e plats vad gäller befolkningsstorlek, och regionen har haft den 21:a snabbaste 

befolkningstillväxten under perioden 2002–2004. I motsats till fl ertalet andra 

växande storstadsregioner ökar Stockholms befolkning numera huvudsakligen p.g.a. 

födelseöverskottet snarare än nettoinfl yttningen.

Europas territoriella struktur

Utvecklingen av det europeiska stadssystemet pekar mot 
territoriell balans

Europas ekonomiska utveckling under 2000-talet har hittills pekat mot en försvag-

ning av den traditionella polariseringen mellan centrum och periferi, där  tillväxten 

koncentreras till regionerna i Europas kärna. Denna förändring har främst tre 

orsaker. För det första uppvisar de områden som ligger strax utanför det europeiska 

centrumet god tillväxt, dessutom växer centrumet geografi skt sett till att omfatta 

områden utanför Pentagonen. För det andra fi nns det perifera stadsregioner som 

har en starkare ekonomisk och befolkningsmässig tillväxt än fl era av de regioner 

som anses ligga inom centrumområdet. Här handlar det för det mesta om regioner 

med en specialisering som har visat sig gynnsam, t.ex. inom näringsliv, utbildning, 

kommunikationer, turism och liknande. Den tredje faktorn är att den ekonomiska 

tillväxten relativt sett har varit störst i länder som haft det sämsta utgångsläget. Det 

är speciellt huvudstäderna i de nya EU-medlemsländerna som har vuxit starkt.  Både 

den europeiska och nationella nivån präglas av ett centrum-periferi-mönster, när det 

gäller ekonomi och befolkning, men den totala europeiska bilden har under senare år 

blivit något mer balanserad än tidigare.5

Av fi gur 3 framgår att det europeiska kärnområdet växer till att inkludera allt fl er 

närliggande regioner. Pentagonområdet utvecklar sig längs en rad korridorer in i 

Italien, Spanien, Storbritannien och Norden. Den rumsliga strukturen som visas på 

kartan är baserad på en analys av befolkningstäthet och regional tillgänglighet inom 

en 50 kilometers omkrets från de viktigaste städerna.6

Kartan är baserad på en klassifi cering av sammanlagt 1 595 stadsregioner utifrån 

kriterierna befolkningsmängd och betydelse som centrum för a) etableringen av priva-

ta företags huvudkontor, b) transport, c) universitet, d) offentlig administration och e) 

industri.7 Utifrån dessa faktorer har stadsregionerna klassifi cerats som regioner av eu-

ropeisk, transnationell/nationell eller regional betydelse. Funktionella stadsregioner 

av europeisk betydelse kallas för MEGA, dvs. Metropolitan European Growth Area.

5 ESPON Synthesis Report 3 och Fourth report on economic and social 
cohesion: ”Growing Regions, growing Europe”, European Commis-
sion, May 2007.

6 BBR / ESPON 1.4.3 / Monitoring.
7 De exakta indikatorerna är a) antal huvudkontor av totalt 1500 

europeiska företag, b) antal flygpassagerare och fraktvolym vid 
hamnar, c) antal universitetsstudenter, d) högsta nivån av offentlig 
administration, dvs. om staden är huvudstad, regioncentrum etc. och 
e) industrins förädlingsvärde.
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Figur 3: Europas rumsliga struktur

Stockholmsregionen är en stark stadsregion utanför det 
europeiska kärnområdet

Stockholm ligger utanför Europas kärna, men är en av MEGA-regionerna och är sam-

tidigt en av de funktionella stadsregionerna som har haft en bättre utveckling än fl era 

av de mer centralt belägna regionerna. Tillsammans med stadsregioner som Madrid, 

Barcelona, Aten, Dublin, Helsingfors, Oslo, Warszawa och Budapest är Stockholms-

regionen därmed en av de stadsregioner med stark tillväxt som bidrar till en balanse-

rad territoriell utveckling på europeisk nivå.8 

Stockholmsregionen är en europeisk nod i ett globalt perspektiv

I ett mer globalt sammanhang bedöms Stockholm vara en medelstor stadsregion. 

Den internationella fl ygplatsen Arlanda har ett bra europeiskt linjenät, men är sämre 

när det gäller trafi k till icke-europeiska destinationer. Trots detta är regionen väl in-

tegrerad i världsekonomin, med en näringslivsprofi l som karaktäriseras av hög inter-

nationaliseringsnivå och hög teknisk specialisering. I detta hänseende kan Stock-

holmsregionen jämföras med Hamburgsregionen. Regionen karaktäriseras även av 

8  ESPON Synthesis Report 3.
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en relativt omfattande fi nans- och affärsserviceverksamhet. Detsamma gäller NUTS 

2-regionerna Paris, London, Hamburg, Berlin, Oberbayern, Darmstadt, Düsseldorf, 

Utrecht, Luxembourg och Surrey.9 

9 UNS 2414 RIATE / ESPON 3.4.1 / World och ULB / ESPON 3.4.2 / 
Economy.

10 De exakta indikatorerna är a) antal huvudkontorsplaceringar bland 
de 1 500 europeiska företag, b) antal flygpassagerare och fraktvolym 
vid hamnar, c) universitetsstudenter, d) högsta nivån av offentlig 
administration, dvs. om staden är huvudstad, regioncentrum etc. och 
e) industrins förädlingsvärde.

Fakta Regiontyper
I rapporten jämförs Stockholmsregionen på olika geografi ska nivåer. Stock-
holms län är både en NUTS 2-och en NUTS 3-region, och karakteriseras som en 
funktionell stadsregion av europeisk betydelse – en MEGA-region.

NUTS 2-regioner: 

NUTS betyder ”Nomenclature of Territorial Units for Statistics”. Den infördes 
av Eurostat för över 25 år sedan i syfte att samla jämförbar information och 
data om regional statistik för EU på. ESPON-området, som är EU plus Norge 
och Schweiz. Området är indelat i 282 NUTS 2-regioner. En NUTS 2-region 
har mellan 800 000 och 3 miljoner invånare. I Sverige motsvarar det ungefär 
riksområden. 

NUTS 3-regioner: 

ESPON-området är indelat i 1 329 NUTS 3-regioner. En NUTS 3-region har mel-
lan 150 000 och 800 000 invånare. I Sverige motsvarar en NUTS 3-region ett län.

Funktionella stadsregioner (FUA): 

ESPON har försökt kartlägga de funktionella stadsregionerna (FUA-regioner) 
inom EU plus Norge och Schweiz. Totalt har 1 595 funktionella stadsregioner, 
som i stor utsträckning liknar arbetsmarknads- eller pendlingsregioner, identi-
fi erats. 

Storstadsregioner (MEGA):

Funktionella (stor-)stadsregioner av europeisk betydelse kallas för MEGA, dvs. 
Metropolitan European Growth Area. Dessa baseras på en klassifi cering av de 
1 595 funktionella stadsregionerna utifrån kriterierna befolkningsmängd och 
deras betydelse som centrum för a) etableringen av privata företags huvud-
kontor, b) transport, c) universitet, d) offentlig administration och e) industri10. 
Stadsregioner som är ledande med hänsyn till dessa faktorer är MEGA-regio-
ner. ESPON har identifi erat 76 sådana. Alla de 31 huvudstäderna ingår utifrån 
sina administrativa funktioner, tillsammans med ytterligare 35 städer som får 
höga poäng för ett fl ertal av indikatorerna. I Norden är, utöver huvudstads-
regionerna Helsingfors, Oslo och Stockholm, regionerna kring Bergen, Göte-
borg, Malmö och Åbo med som MEGA-regioner.
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Befolkningsutveckling

Snabb befolkningstillväxt

Under 2000-talet har befolkningen i Stockholms län vuxit snabbast i Sverige. Den år-

liga ökningen har varierat mellan 0,6 procent (2002–2004) och 1,5 procent (2006). 

I en europeisk jämförelse växer Stockholms befolkning tämligen snabbt men hör inte 

till det absoluta toppskiktet. Länet var under perioden 2000–2004 den nionde (av 

27) snabbast växande huvudstadsregionen inom EU. Madrid, Bryssel, Luxembourg, 

Wien, Dublin, London, Helsingfors och Amsterdam intar toppositionerna. I övriga 

Norden växer även Oslo och Reykjavik snabbare än Stockholm. 

I jämförelse med de ca 1 290 EU-regioner som det fi nns likvärdiga data för, 

placerar sig länet på 248:e plats, dvs. precis inom den bästa femtedelen. Bedöms 

istället Stockholm med de 76 storstadsregionerna ligger regionen på 21:a plats. Det 

vill säga i mitten av den näst bästa femtedelen. De snabbast växande EU-storstäderna 

fi nns huvudsakligen i Medelhavsländerna. I synnerhet i Spanien, där städerna ökar 

sin befolkning två till tre gånger snabbare än Stockholmsregionen. Även de fl esta 

sydfranska storstadsregioner har vuxit mycket kraftigt på 2000-talet. I en nordeuro-

peisk jämförelse ligger tillväxttakten i Stockholm på samma nivå som i exempelvis 

Amsterdam eller Manchester.

Infl yttning och stora födelseöverskott 

Orsakerna till en befolkningsökning varierar kraftigt. Stockholm ökade sin befolk-

ning under slutet av 1990-talet framför allt genom stor infl yttning. Numera svarar 

den  naturliga befolkningsökningen – dvs. skillnaden mellan födda och döda – för 

närmare fyra femtedelar av tillväxten. Stockholmsregionen skiljer sig här från de 

fl esta snabbt expanderande västeuropeiska storstadsregioner, där infl yttningen i 

genomsnitt svarar för två tredjedelar av befolkningstillväxten. I östra Europa är läget 

dock det motsatta.

I tabell 1 visas de europeiska storstadsregioner som under perioden 2001–2004 

har haft en liknande befolkningsdynamik som Stockholmsregionen, dvs. att befolk-

ningsökningen till största delen förklaras av den naturliga ökningen. Allra mest 

liknar Stockholmsregionen Amsterdam, Cork, Helsingfors, Marseille och Århus.
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Data: Eurostat/New Cronos.

Tabell 1: Europeiska storstadsregioner med en liknande 
befolkningsdynamik som Stockholms län

Befolkningsförändringar 2001–2004 
i procent av befolkningen

Total 
ökning

Flyttnings-
överskott

Naturlig 
ökning

Stockholm (SE) 0,7 0,2 0,5

Inre London, Östra (UK) 1,2 0,1 1,1

Dublin (IE) 1,2 0,3 0,9

Helsingfors (FI) 0,8 0,3 0,5

Lyon (FR) 0,8 0,1 0,7

Cork (IE) 0,8 0,2 0,6

Amsterdam (NL) 0,7 0,2 0,5

Marseille/Aix-en-Provence (FR) 0,7 0,3 0,4

Århus (DK) 0,7 0,3 0,4

Rotterdam (NL 0,4 0,1 0,3

Data: Eurostat/New Cronos, SCB.
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Figur 4: De 25 snabbast växande storstadsregionerna inom EU 2000–2004
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Figur 5: Nettomigration och naturlig folkökning 2001–2004 i EU-regioner grupperade efter typ
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Data: Eurostat/New Cronos.

Stor befolkningsomsättning

Enligt siffror från databasen Urban Audit hade 12,5 procent av Stockholms befolk-

ning (år 2001) fl yttat till staden under de två senaste åren. Detta avser dock endast 

kärnkommunen, inte hela länet. 

I en europeisk jämförelse är omsättningen av Stockholms befolkning den 16:e 

snabbaste av alla 155 europeiska städer som har motsvarande data att tillgå. Listan 

toppas av ett stort antal franska städer samt av internationella centrum som Luxem-

burg, Bryssel, Berlin och München. Även Köpenhamn har en större omsättning än 

Stockholm. Data saknas dock för bl.a. Paris, Barcelona samt alla italienska städer, 

vilket innebär att rankningslistan endast kan betraktas som riktgivande.

Infl yttarnas bakgrund varierar kraftigt från en stad till en annan. Det fi nns ett 

antal städer (innerstadskommuner) i Europa där infl yttarprofi len med hänsyn till 

ursprung ser likadan ut som i Stockholm (tabell 2) och där Trier har nästintill samma 

profi l som Stockholm. Generellt sett har dessa städer först och främst en relativt 

hög omsättning av befolkningen. Dessutom utgör de inhemska infl yttarna en klar 
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majoritet av alla infl yttare, i de fl esta fall mer än två tredjedelar. Slutligen är andelen 

nyinfl yttade från övriga västliga EU-medlemsländer relativt låg (under en tiondel av 

alla nyinfl yttade), medan andelen infl yttade från östeuropeiska EU-länder och från 

länder utanför EU är förhållandevis hög (ca 10–30 procent).

Tabell 2: Europeiska städer med en liknande infl yttarprofi l som Stockholm

Andel av stadsbefolkningen som fl yttat 
till staden under de senaste två åren

Andel (%) nyligen 
infl yttade totalt Varav:

– från 
hemlandet

– från övriga 
EU15-länder

– från 
övriga länder

Stockholm (SE) 12,5 9,6 0,8 2,1

Berlin (DE) 15,7 12,3 0,6 2,8

Weimar (DE) 14,2 12,4 0,5 1,3

Trier (DE) 12,2 9,3 0,9 2,0

Aalborg (DK) 11,3 10,0 0,4 0,9

Limerick (IE) 10,9 8,4 0,8 1,7

Wiesbaden (DE) 10,7 7,5 0,8 2,4

Odense (DK) 10,4 9,2 0,3 0,9

Nürnberg (DE) 10,1 6,6 0,7 2,8

Gent (BE) 7,1 6,2 0,3 0,6

Erfurt (DE) 7,0 6,0 0,2 0,8

Antwerpen (BE) 6,0 4,7 0,5 0,8

Data: Urban Audit. Data avser centrumkommunerna och härstammar från något år under 
perioden 1999–2003.

Stockholmsregionen har en hög andel invånare med 
utländska pass

För Stockholmsregionen är detta ett resultat av tidigare års arbetsinvandring och de 

senaste årens fl yktinginvandring. Paris, Toulouse, Montpellier och Marseille i Frank-

rike är andra regioner med stor andel utländska medborgare, vilket kan förklaras på 

liknande sätt som i Sverige. NUTS 2-regionerna Irland, London och Schweiz karaktä-

riseras också av hög mångfald, vilket huvudsakligen kan förklaras med arbetsinvand-

ring. Estland och Lettland är två andra NUTS 2-regioner med hög etnisk mångfald, 

men här är förklaringen i första hand den ryska invandringen till de baltiska länderna 

under Sovjettiden.

Stockholmsregionen har en ung befolkning

Jämfört med de fl esta övriga huvudstadsregionerna i EU har Stockholms befolkning 

en tämligen ung profi l (tabell 3). Andelen barn och unga under 15 år är den femte 

högsta i Stockholm.11 Andelen barn och unga är dock ännu högre i exempelvis Reykja-

11 De facto är andelen den fjärde högsta om man i denna jämförelse 
utesluter Cypern, som på denna indelningsnivå behandlas som en 
enda region.
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vik- och Osloregionen. Då Stockholms andel åldringar i jämförelse med motsvarande 

EU-regioner i både Öst- och Västeuropa endast är snäppet lägre, är andelen befolk-

ning i arbetsför ålder relativt låg i Stockholms län.12 Detta har, i kombination med 

en tämligen låg arbetslöshetsgrad, en rent kvantitativ inverkan på regionens höga 

sysselsättningsgrad (då nämnaren är liten) och på möjligheten att utifrån den befi nt-

liga befolkningen ytterligare öka sysselsättningen markant. Arbetskraftsreserven är 

mindre än i andra regioner. Stockholms sysselsättning kan därmed i nuläget huvud-

sakligen tänkas växa genom infl yttning/inpendling.

Tabell 3: Åldersstruktur i europeiska regioner grupperade efter typ, ca år 2004

Andel (%) befolkning i åldersgruppen:

0–14 år 15–64 år 65+ år

Stockholms län 18,4 67,5 14,0

Övriga EU-huvudstadsregioner 
av vilka i:
– gamla medlemsländer
– nya medlemsländer

16,3

16,9
15,6

69,0

68,3
69,8

14,7

14,8
14,6

Övriga regioner i EU 16,4 66,8 16,8

Nordiska huvudstadsregioner:
– Helsingfors
– Köpenhamn
– Oslo
– Reykjavik

18,3
17,9
19,2
21,4

70,2
68,0
67,7
67,0

11,5
14,1
13,0
11,6

Data: Eurostat/New Cronos, Statistikcentralen (FI), Danmarks Statistik, SSB, Hagstofa Islands.

Bosättningsstruktur och markanvändning

Stockholmsregionen är en storstadsregion i en gles struktur

De nordiska länderna utmärker sig genom bosättningsstrukturen. Dels är länderna 

glest bebodda, städerna få till antalet och relativt små. Dels är de största nordiska 

stadsregionernas relativa position en annan än i de fl esta kontinentaleuropeiska län-

der. Det är inte folkmängden i sig som är avgörande, utan snarare de glesa strukturer-

na. Stockholm är trots allt den nittonde största stadsregionen inom EU (inkl. Schweiz 

och Norge), den tionde största i norra Europa13 och av samma storleksklass som t.ex. 

Frankfurt, Köln, München, Marseille, Wien eller Prag. 

I fi gur 6 illustreras gleshetsfenomenet. X-axeln visar varje EU-regions14 areal och 

y-axeln motsvarande folkmängd. Båda axlarna är i logaritmisk skala. Stockholms 

position är utmärkt med en röd fyrkant och den röda streckade linjen utvisar en be-

folkningsdensitet motsvarande den som Stockholms län har, dvs. 281 invånare/km2. 

Alla punkter ovan och till vänster om strecket har en högre densitet än Stock-

holm. De fl esta EU huvudstadsregioner ingår i denna kategori, liksom även de fl esta 

12 I Europa är sambandet mellan liten andel arbetsför befolkning och 
hög sysselsättningsgrad närmast lineärt: ju lägre andel av befolkning-
en som är i arbetsför ålder, desto större andel av dessa är sysselsatta.

13 Endast Paris, London, Berlin, Hamburg, Frankfurt, Stuttgart, Wars-
zawa, Katowice, Manchester, Frankfurt am Main, München är större.

14 NUTS 3-regioner
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övriga storstadsregioner inom EU. Högst densitet av storstäderna i norra Europa har 

Berlin (3 801 invånare/km2), Hamburg (2 287) och Amsterdam (1 644)15. De baltiska 

huvudstäderna samt Helsingforsregionen har en glesare struktur än Stockholms-

regionen.

Figur 6: Areal och folkmängd 2003 i EU-regioner grupperade efter typ

15 ITPS / ESPON 1.1.3 / Demography
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Övriga storstadsregioner
Resterande regioner

Data: Eurostat, New Cronos.

Endast ett fåtal EU-storstadsregioner har en bosättningsstruktur, som liknar Stock-

holms läns. Det är således frågan om de punkter som i fi gur 6 ovan omger Stockholm 

och dessa namnges i tabell 4 nedan. Med undantag av Helsingfors och Riga är det ute-

slutande frågan om icke-huvudstäder inom EU. Utanför EU skulle även Oslo komma 

med på listan.
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16  Nordregio / ESPON 1.1.1 / Polycentricitet.

Tabell 4: Europeiska storstadsregioner med en liknande bosättningsstruktur 
som Stockholms län

Storstadsregion (land) Areal km2 Invånare 
personer

Densitet 
invånare/km2

Stockholm (SE) 6 490 1 823 200 281

Lyon (FR) 3 249 1 591 400 490

Lille (FR) 5 742 2 563 400 446

Marseille/Aix-en-Provence (FR) 5 088 1 851 900 364

Torino (IT) 6 830 2 214 900 324

Riga (LV) 3 466 963 000 278

Bologna (IT) 3 702 921 900 249

Nice (FR) 4 299 1 018 300 237

Helsingfors (FI) 6 366 1 297 600 204

Toulouse (FR) 6 309 1 067 000 169

Data: Eurostat, New Cronos.

Avståndet mellan Stockholmsregionen och Göteborgs regionen 
motsvarar centralitetsteorin

Sverige har en medelposition i det polycentricitetsindex som utvecklats inom 

 ESPON.16 Detta index baseras på städernas storlek, geografi ska position i förhållande 

till varandra och hur väl transportsystemen städerna emellan fungerar. Det först-

nämnda kan ytterligare illustreras genom att jämföra storleken på huvudstaden och 

den näst största staden i landet (fi gur 7).

Storleksrelationen mellan Stockholm och Göteborg är mer balanserad än i de 

fl esta andra Östersjöländer, medan länderna i Kontinentaleuropa uppvisar en ännu 

större balans. Detta kan ses som en nationell styrka för Sverige, eftersom det innebär 

en rumslig utveckling utan risk för en total koncentration till huvudstadsregionen. 

Samtidigt är en koncentration av ekonomiska och administrativa funktioner till en 

stad ofta en förutsättning för att små länder överhuvudtaget ska kunna ha en stad 

med internationell betydelse. Storleksrelationen mellan Göteborg och Stockholm 

skulle därmed kunna sägas försvåra den koncentration av kritisk massa som är 

nödvändig för en stad om den ska kunna uppnå och bibehålla sin internationella 

betydelse. Detta problem fi nns inte i samma utsträckning i större länder, som t.ex. 

Polen eller Tyskland, som har mer välutvecklade urbana strukturer.
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Data: Eurostat, New Cronos.

Stockholmsregionen har ett relativt koncentrerat 
bebyggelsemönster 

Markanvändningen visar hur tätt befolkningen bor i en stadsregion, dvs. hur stor 

del av den bebyggda ytan som används till boende, vägar och annan infrastruktur. 

Normalt sett är markanvändningen mer koncentrerad i stora stadsregioner än i små 

på grund av en hög befolkningstäthet. I princip gäller att ju tätare en stad är och ju 
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Figur 7: Storleksförhållande: folkmängd i landets andra stad/huvudstaden i EU-länder
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mindre den urbana spridningen (urban sprawl) är, desto mindre mark används per 

invånare. Stockholm har som förväntat en relativt liten bebyggd yta i förhållande till 

befolkningstalet, jämfört med de övriga svenska regionerna som alla tillhör gruppen 

av regioner med högsta andelen artifi ciell yta per invånare. Jämförelser med Stock-

holmsregionen i jämförelse med andra europeiska storstadsregioner på NUTS 3-nivå, 

visar att de fl esta andra regioner en ännu lägre andel artifi ciell yta per invånare än 

Stockholm (fi gur 8).17 Detta beror på att många storstadsregioner har en högre befolk-

ningstäthet än Stockholmsregionen. De har även ofta en mer koncentrerad bebyg-

gelse i form av fl er höghus och tätbebyggda områden. Samtidigt spelar det också in att 

Stockholms NUTS 3-region är relativ stor och därmed omfattar obebyggda områden, 

vilket inte är fallet i många andra storstadsregioner. 

Markanvändningen kan också relateras till ekonomins storlek, vilket gör mönstret 

tydligare, då stora städer har den mest koncentrerade produktionen mätt som andel 

bebyggd yta. Stockholmsregionen ligger i den klass som har högst bruttoregionpro-

dukt i förhållande till den bebyggda ytan, medan det i Europa fi nns en rad regioner 

där produktionen är än mer koncentrerad. Detta gäller för stora delar av Irland, 

Nederländerna, Italien, Portugal och Spanien.18

En annan viktig fråga är hur koncentrerad markanvändningen är i en region. 

Fragmentering av markanvändningen avser graden av avstyckning av sammanhäng-

ande naturområden. I områden med låg fragmenteringsgrad är naturområden i stor 

utsträckning sammanhängande i någon form av nätverk, medan naturen i områden 

med hög fragmenteringsgrad kan ses som isolerade öar omgivna av bebyggelse (hus, 

vägar, annan infrastruktur etc.). De fl esta andra storstadsregioner i Europa är mer 

fragmenterade än Stockholm, men det fi nns även regioner som har en betydligt lägre 

grad av fragmentering, exempelvis Madrid och Helsingfors. Det har även visat sig att 

andelen jord- och skogsbruksområden är mindre i Stockholmsregionen än i många 

andra stadsregioner i Europa.  

17 HUT / ESPON 1.1.2 / Rural-Urban.
18 GTK / ESPON 2.4.1 / Environment.
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Figur 8: Bebyggda ytor per invånare
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Stockholmsregionens 
ekonomiska vikt

I ett europeiskt perspektiv är Stockholmsregionens ekonomiska betydelse större än 

vad befolkningsunderlaget ger anledning att förmoda. Detta grundas till största del 

på regionens ekonomiska framgångar, med ett näringsliv som är integrerat i den 

globala ekonomin. Stockholmsregionen står sig även mycket väl när regioners utveck-

lingsförutsättningar jämförs utifrån de indikatorer som används i Lissabonagendan.

Ekonomisk tillväxt och Lissabonagendan

Stockholmsregionen presterar högt enligt Lissabonindikatorerna

Lissabonagendan syftar till att uppnå Europarådets målsättning att Europa ”ska bli 

världens mest konkurrenskraftiga och dynamiska kunskapsbaserade ekonomi med 

förutsättningar för hållbar ekonomisk tillväxt och med fl er och bättre arbetsplatser 

och större social sammanhållning”. Sju av de fjorton indikatorer som används för att 

följa upp förutsättningarna för konkurrenskraft kan studeras på regional nivå: köp-

kraftsjusterat BNP/capita, arbetsproduktivitet, total sysselsättningsgrad, sysselsätt-

ningsgrad för äldre, FoU-investeringar, arbetslöshet samt långtidsarbetslöshet. De 

fyra mest konkurrenskraftiga europeiska regionerna – mätt enligt dessa sju indikato-

rer – är Zürichregionen, Baselregionerna, Oxfordregionen och Stockholmsregionen.19 

På europeisk nivå syns ett mönster som visar att stadsregioner i Europas ekono-

miska kärnområde presterar bättre än perifera stadsregioner. Samma sak gäller på 

landsnivå där huvudstäderna, eller ett lands huvudsakliga ekonomiska centrum, 

är mer konkurrenskraftiga än de nationellt sett perifera regionerna. De starkaste 

och mest konkurrenskraftiga regionerna karaktäriseras normalt sett av täta urbana 

strukturer och av relativt hög tillgänglighet. Det fi nns dock ett viktigt undantag från 

detta mönster: fl ertalet nordiska regioner presterar högt enligt Lissabonagendans 

indikatorer. Stockholmsregionen, men också NUTS 2-regionerna Västsverige, Östra 

Mellansverige, Danmark och stora delar av Norge och Finland, tillhör de europeiska 

regioner som har de bästa förutsättningarna för konkurrenskraft.20

Stockholmsregionen är Sveriges starkaste region

Stockholms län står för 28 procent av den samlade svenska produktionen, och 

Stockholms BNP/capita var år 2003 högst i Sverige, cirka 37 procent högre än det 

nationella genomsnittet. Den ekonomiska tillväxten i Stockholms län har under 

perioden 1999–2003 dock inte varit särskilt stark och har legat i linje med Sveriges 

genomsnittliga utveckling. Åtta svenska län (Halland, Gotland, Uppsala, Värmland, 

Norrbotten, Skåne, Dalarna och Västra Götaland) har under denna period vuxit snab-

bare än Stockholm. 

När det gäller den svenska ekonomiska tillväxten per invånare har den relativa 

utvecklingen i Stockholm varit ännu sämre. Under tidsperioden 1999–2003 växte 

BNP/invånare med endast 1,5 procent per år i snitt, vilket är det fjärde lägsta tillväxt-

19 University of Rome / ESPON 3.3 / Lisbon.
20 University of Rome / ESPON 3.3 / Lisbon.
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talet i Sverige. Endast i Södermanland, Västmanland och Gävleborg har det gått 

sämre. Viktigt att komma ihåg är dock att Stockholmsregionens BNP per invånare 

starkt påverkas av pendling, en fråga som behandlas senare i kapitlet under temat 

produktivitet. 

I ett europeiskt perspektiv hör Stockholm till mellanklassen för både produktions-

nivå och ekonomisk tillväxt (fi gur 9 och fi gur 10). Mätt i köpkraftsparitetsjusterad 

BNP per invånare är Stockholm den 20:e ”rikaste” storstadsregionen i EU. Bland alla 

NUTS 3-regioner i EU hamnar Stockholm på plats 68. Storstadsregioner som har en 

markant högre BNP per invånare än Stockholm inkluderar bl.a. London, Edinburgh, 

Paris, Bryssel, Amsterdam, Luxemburg, Dublin, Wien samt Frankfurt am Main, 

 Düsseldorf, Stuttgart, München och Hamburg i Tyskland. Av regionerna i norra 

Europa ligger Oslo, Helsingfors, Åland och Utrecht på BNP-nivåer som är jämförbara 

med Stockholms.21  

Figur 9: BNP per invånare, nivå 2003 och tillväxt 1999–2003 i europeiska storstadsregioner

21 BBR / ESPON 3.4.2 / Monitoring.
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Source: ESPON database.

Stockholmsregionen har haft en svag utveckling

Jämfört med alla västliga EU-huvudstadsregioner, i (oviktat) medeltal, ligger BNP 

per invånare i Stockholms län ungefär 9 procent lägre. Den årliga tillväxttakten i länet 

jämfört med dessa peer regions har också varit ca 0,7 procentenheter lägre. Av de 

totalt 72 europeiska storstadsregioner som det fi nns jämförbara data för, är ökningen 

i BNP per invånare i Stockholm den 30:e långsammaste. Även i jämförelse med de 

nordiska huvudstadsregionerna har tillväxten varit tämligen låg, endast i Köpen-

hamn (Hovedstadsregionen) har den varit lägre (tabell 5).

De fl esta storstadsregionerna i de nya EU-medlemsländerna har fortfarande en 

låg produktionsnivå, men växer mycket kraftigt. Om dessa regioners genomsnittliga 

tillväxttakt skulle vara lineär med tillväxttakten under perioden 1999–2003, och om 

Stockholm samtidigt skulle ha en motsvarande tillväxttakt som nu, skulle huvud-

stadsregionerna i de nya medlemsländerna som grupp gå om Stockholm ungefär år 

2015–2020. Sådan linearitet i tillväxt är dock inte sannolik, utan tillväxten i dessa 

stadsregioner förväntas plana ut i takt med ökande välfärd.

I termer av produktivitet är Stockholms läns position stark

Produktivitet mäts som BNP per sysselsatt. Komparativa data fi nns här att tillgå en-

dast för nordiska regioner. Stockholm har den högsta bruttoregionproduktionen per 

sysselsatt daginvånare av alla nordiska regioner (fi gur 11). Produktiviteten för Stock-

holms del ligger 35 procent över genomsnittet i EU, jämfört med 34 procent över i 

Helsingfors och 25 procent över i Oslo (Oslo och Akershus fylken sammantaget). 
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Tabell 5: BNP per invånare 2003 och tillväxt i BNP per invånare 1999–2003 i europeiska 
regioner grupperade efter typ

BNP/invånare 
2003 justerat för 

köpkraft.
Index EU27=100

BNP/invånare. 
Tillväxt 1999–2003, 

procent per år i 
medeltal

Stockholms län 164 1,5

Övriga EU-huvudstadsregioner 
varav:
– i gamla medlemsländer
– i nya medlemsländer

142

180
99

4,2

2,2
6,4

Övriga EU-storstadsregioner 
varav:
– i gamla medlemsländer
– i nya medlemsländer

131

145
65

1,9

1,6
3,4

Övriga EU-regioner 
varav:
– i gamla medlemsländer
– i nya medlemsländer

93

102
39

2,0

1,5
4,5

Nordiska huvudstadsregioner:
– Helsingfors
– Köpenhamn1

– Oslo2

160
155
153
173

 1,8
 1,8
 1,4
 2,3 3

1 København och Frederiksberg kommuner, Københavns-, Frederiksborgs- och Roskilde amter.
2 Oslo och Akershus fylke, oljeintäkter exkluderade
3 2000–2003

Data: Eurostat/New Cronos, Danmarks Statistik, Statistikcentralen (FI), SSB, SCB.
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Data: Danmarks Statistik, Statistikcentralen (FI), SSB, SCB, Eurostat/New Cronos.

Produktiviteten växer däremot långsamt i Stockholm

När det gäller produktivitet är Stockholms län den 20:e långsammast växande av 

alla nordiska regioner. Produktivitetsökningen om 0,9 procent per år under perio-

den 1999–2003 ligger klart under EU-snittet, som är 1,2 procent. Helsingfors växer 

lika långsamt som Stockholm, medan Köpenhamn och i synnerhet Oslo har haft en 

mycket snabbare tillväxt under perioden.

Andra nordiska storstadsregioner med en snabb produktivitetsökning är bland 

andra Stavanger och Bergen i Norge, Uleåborg i Finland, Århus i Danmark och 

Malmö (Skåne) i Sverige.

I tabell 6 visas några europeiska storstadsregioner som har en motsvarande stor-

lek, ekonomisk styrka och dynamik som Stockholm. Det är antingen fråga om huvud-

städer eller starka ekonomiska motorer i sina respektive länder. Kännetecknande för 

dessa stadsregioner är en medelstor ekonomi generellt (i motsats till de verkligt stora 

spelarna Paris, London, Madrid m.m.), en tämligen hög (men inte i absoluta toppen) 

produktionsnivå och en jämförelsevis låg tillväxttakt.
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Tabell 6: EU-storstadsregioner med liknande ekonomisk styrka och dynamik som 
Stockholm

Den regionala 
 ekonomins storlek

Produktions-
nivå

Ekonomisk tillväxt

BNP i miljoner 
Euro 2003, justerat 

för köpkraft

BNP/invånare 
2003, justerat 
för köpkraft

BNP/invånare. 
Förändr. 1999–2003, 

procent per år i 
medeltal

Stockholm (SE) 62 765 164 1,5

Helsingfors (FI) 42 650 155 1,8

Toulouse (FR) 28 933 125 1,7

Köpenhamn (DK) 57 878 153 1,4

Bryssel (BE) 51 137 249 1,2

Lissabon (PT) 51 174 125 1,1

Wien (AT) 59 783 183 1,1

Hamburg (DE) 71 083 199 1,0

Frankfurt am Main (DE) 43 128 325 0,7

Bologna (IT) 29 074 152 0,4

Lyon (FR) 46 973 139 0,3

Data: Eurostat/New Cronos, Danmarks Statistik, Statistikcentralen (FI), SCB.

Arbetsmarknad

Tjänstesektorn är viktig i Stockholmsregionen

Finans- och servicesektorn genererar mer än 30 procent av Stockholmsregionens 

BNP. Stockholmsregionen kan i detta hänseende exempelvis jämföras med region-

erna Oslo, Hamburg, Berlin, Amsterdam, Bryssel, Paris, London och Rom.22

Stockholmsregionen är en högteknologiregion

I Europa som helhet arbetade i början av 2000-talet 7,6 procent av de anställda inom 

den högteknologiska och den medelhögteknologiska tillverkningsindustrin.23 De star-

kaste regionerna fi nns i Tyskland där de sju ledande europeiska regionerna återfi nns. 

Stockholmsregionen ligger här på en medelnivå, i likhet med NUTS 2-regionerna 

Helsingfors, Sydsverige, Köpenhamn, Hamburg, Berlin, Magdeburg, Drenthe och 

East Anglia.24 

22 ULB / ESPON 3.4.2 / Economy.
23 Klassificeringen av hög- och medelhögteknologisk tillverkningsindu-

stri baseras på OECD:s klassificering. Inom kategorin högteknologisk 
tillverkningsindustri ingår tillverkningen av datorer, kontorsmaskiner, 
radio-, TV- och kommunikationsapparater, medicinska precisions-
instrument och optiska instrument som klockor. Den medelhögtek-
nologiska tillverkningsindustrin berör kemiska produkter, elektriska 
maskiner, motorfordon och annan transportutrustning.

24 ECOTEC / ESPON 2.1.2 / R & D.
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Figur 12: Sysselsättning i högteknologiska branscher
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25 Definition av kulturella yrken följer ”international standard classifica-
tion of occupations” (ISCO) och dess databas som omfattar 88 katego-
rier kulturella yrken. Kategorierna sträcker sig från ledning av kultu-
rella företag, arkitekter, författare, dansare, konstlärare, dekoratörer, 
TV- och radioyrken, mode- och designyrken, konsthantverks yrken 
m.m. till områden inom data, bibliotek och beteendevetar yrken.

26 CAF / ESPON 1.3.3 / Culture.

I Stockholmsregionen arbetar många inom kulturella yrken

Andelen människor som arbetar inom kulturella och kreativa yrken25 anses vara 

en indikator på kapaciteten att genera mervärden av de kulturella tillgångarna i en 

region. Det är även en indikator på i vilken utsträckning kreativitet och kultur är inte-

grerade i de regionala produktionssystemen. Kulturella tillgångar anses vara en viktig 

drivkraft för en regions ekonomiska utveckling och attraherar besök och investe-

ringar utifrån. Stockholmsregionens andel yrkesarbetande i kulturella och kreativa 

yrken är bland de högsta i Europa. Det är i första hand NUTS 2-regioner i Sverige 

och Finland som har en hög andel kulturrelaterade jobb. Men även regionerna Oslo, 

Berlin, Amsterdam, Groningen, Île-de-France, Prag, Luxemburg, västra Schweiz, 

Bratislava och Sofi a ligger i samma höga klass.26  
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Figur 13: Kultursysselsättning som andel av antal yrkesaktiva, 2005 

Stockholmsregionen har haft en svag sysselsättningsutveckling 
under 2000-talet

Efter en längre tids uppgång under 1990-talet har sysselsättningstillväxten planat ut 

och har under åren 2001–2002 varit negativ, för att återigen efter 2004 förbättras.

Enligt AKU-statistik från Eurostat (årsmedeltal) har Stockholms sysselsatta 

dagbefolkning under referensperioden 2000–2004 totalt minskat med 3 500 

personer. Detta motsvarar en genomsnittlig årlig minskning om 0,1 procent (tabell 

7). Minskningen är i och för sig negligerbar men jämfört med en tillväxttakt på 1,4 

procent (varav 1,2 för de västliga huvudstadsregionerna) i de övriga av EU:s huvud-

stadsregioner, hör utvecklingen i Stockholm till de mest ogynnsamma. Å andra sidan 

har jobben minskat ännu raskare i t.ex. Amsterdam, Paris, Berlin och i Prag. Data för 

samtliga rumänska och italienska regioner saknas, varför jämförelserna här endast 

anger en tendens.

Sysselsättningstillväxten i Stockholmsregionen var en av de sämsta bland stor-

stadsregionerna. Den snabbaste sysselsättningstillväxten bland de västliga huvud-

stadsregionerna har varit i London, Madrid, Luxembourg, Dublin och Aten. Av övriga 

storstadsregioner i de gamla EU-medlemsländerna (dvs. EU-15) har utvecklingen 
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varit mest positiv i engelska och spanska storstäder. Även i Helsingforsregionen har 

jobben under denna period ökat med ca 0,7 procent per år i snitt. Utvecklingen i 

Stockholm har under perioden varit den femte sämsta bland alla huvudstadsregioner 

(fi gur 14). Studeras samtliga 65 storstadsregioner i EU, som det fi nns jämförbara 

data för, upptar Stockholm den 50:e platsen. 

Tabell 7: Förändring av sysselsättning 2000–2004 i EU-regioner grupperade 
efter regiontyper i EU

Förändring av sysselsättning 2000–2004. 
Procent per år i medeltal

Stockholms län –0,1

Övriga EU-huvudstadsregioner 
varav:
– i gamla medlemsländer
– i nya medlemsländer

1,4

1,2
1,6

Övriga EU-storstadsregioner 
varav:
– i gamla medlemsländer
– i nya medlemsländer

1,1

1,6
–1,4

Övriga EU-regioner 
varav:
– i gamla medlemsländer
– i nya medlemsländer

0,6

0,8
–0,6

Data: Eurostat/New Cronos.
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Figur 14: Förändring av sysselsättning 2000–2004 i europeiska regioner
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Stockholmsregionens 
 specialisering

Stockholmsregionen är en av få regioner utanför Pentagonen där det fi nns fl era 

huvudkontor för internationella bolag. Regionen är ett av de områden inom Europa där 

det investeras mest i FoU i förhållande till bruttoregionprodukten, som har den högsta 

andelen anställda inom vetenskap och teknologi. Antalet patentansökningar varje år är 

även det högt. Utifrån ESPON-data bedöms dock Stockholmsregionens utbildningsnivå 

vara relativt låg, vilket beror på att det svenska utbildningssystemet till stor del är 

uppbyggt på kortare (3-åriga) akademiska utbildningar.

Internationellt näringsliv

Ett viktigt säte för internationella huvudkontor

Det fi nns ett antal indikatorer för storstadsregioners ekonomiska styrka. Exempel på 

sådana indikatorer är lokaliseringen av multinationella huvudkontor, lokaliseringen 

av större internationella serviceföretag, grad av fi nansiell service och aktiebörsernas 

betydelse. Lokaliseringen av multi- eller transnationella företag är en indikator på 

vilka städer som är ledande inom världsekonomin. I Europa är det endast ett fåtal 

storstadsregioner som är värdar för fl era internationella storföretags huvudkontor 

(fi gur 15). London är den största europeiska världsstaden när det gäller ekonomiska 

ledningsfunktioner, med Paris på andra plats. Stockholmsregionen utmärker sig här 

genom att vara den enda perifera stadsregion som är ett viktigt säte för internatio-

nella huvudkontor. Av andra stadsregioner i norra Europa kommer Helsingfors efter 

Stockholm, och sedan fi nns ett stort glapp till Oslo, Köpenhamn och Hamburg.27

Internationella företag är lokaliserade i en rad städer

Det är inte bara lokaliseringen av huvudkontor som är viktig för ekonomiska styr-

funktioner. Lokaliseringen av större internationella serviceföretag visar även på 

förekomsten av nationella ekonomiska subcentrum. Förutom de uppenbart ledande 

städerna som Paris och London, fi nns det ett antal städer med ekonomiska styrnings-

funktioner för sin del av Europa. Detta gäller både huvudstäder i perifera länder och 

ett antal medelstora städer i Centraleuropa. Stockholmsregionen kan i detta hänse-

ende jämföras med Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Hamburg, Stuttgart och Madrid 

(fi gur 16). Dessa städer har under senare år fått konkurrens av Riga, Vilnius, Tallinn 

och Warszawa. Det är dock bara storstadsregioner som London, Paris, Amsterdam, 

Milano och städer inom Ruhrområdet som spelar i en något högre liga än Stock-

holm.28

27 Nordregio / ESPON 1.1.1 / Polycentricity och ULB / ESPON 3.4.1 / 
Economy.

28 ULB / ESPON 3.4.1 / Economy.
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Figur 15: Lokalisering av multinationella huvudkontor, 2005 
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Figur 16: Lokalisering av kontor för internationella serviceföretag
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Varuproduktionen i Stockholmsregionen

De ledande varuproducerande storstadsregionerna i Europa, och de enda av global 

betydelse, är Madrid, Barcelona och Milano. Baserat på statistik över industrins 

brutto mervärden är emellertid också Stockholmsregionen en av de 21 industriregio-

ner som kan påstås vara av europeisk betydelse.29 Även om industrin inte är Stock-

holms huvudstyrka har regionen en industriproduktion i samma storleksordning som 

andra nordeuropeiska stadsregioner som Malmö, Göteborg, Helsingfors, Hamburg, 

Berlin, Warszawa och Bryssel. 

Forskning

Stockholmsregionen har en stark FoU-infrastruktur

En analys av universitetens lokalisering i Europa visar ett tydligt mönster. Cirka 4 

procent av regionerna står för 40 procent av de ledande forskningsuniversiteten och 

forskningsinstituten, 46 procent av antalet Science Parks och 25 procent av antalet 

Business Innovation Centres. Ett vanligt sätt att jämföra universitetsstäderna är ge-

nom antalet vetenskapliga artiklar som publiceras av universitet och offentliga forsk-

ningsinstitut. Här ligger Stockholmsregionen i det europeiska toppskiktet i sällskap 

med stadsregioner som Köpenhamn, London, Helsingfors, Madrid och Bryssel.30  

Stockholmsregionen är en betydelsefull region för forskning

Stockholm är Sveriges mest FoU-intensiva län. Även med europeiska mått är regio-

nen en av de stora i Europa, detta trots den relativt ringa storleken. Mätt i absoluta 

termer, dvs. hur många kronor som satsas på FoU-verksamheter, intar Stockholm en 

topposition. Av alla 201 NUTS 2-regioner inom EU, som det fi nns jämförbara data 

för, var Stockholm den nittonde största forskningsmiljön år 2003. Av samtliga stor-

stadsregioner är Stockholmsregionen den elfte största.

Detta innebär också att länet i relativa termer hör till den absoluta europeiska top-

pen. FoU-satsningarna, som en andel av länets BNP, uppgår till 4,3 procent. Endast i 

Braunschweig (Volkswagenfabrikerna), Stuttgart och Münchenregionen i Tyskland, 

norra Finland (dvs. Uleåborg) och Västsverige (Halland och Västra Götaland sam-

mantaget) är andelen högre (fi gur 17). Andra NUTS 2 -regioner med topplacering är 

Norra Finland, Trøndelag, East Anglia, Noord-Brabant, Île-de-France och Wien.31  

Högt antal patentansökningar från Stockholmsregionen

”Kapitaliseringen” av de FoU-satsningar som görs inom Stockholmsregionen ligger 

i stort sett i linje med omfattningen av dessa (fi gur 18). År 2003 inlämnades 183 

patentansökningar till EPO (Europeiska patentorganisationen) från Stockholms län, 

vilket var det sjuttonde högsta av alla EU-regioner. Mätt i patentansökningar per mil-

29 Nordregio / ESPON 1.1.1 / Polycentricity.
30 Nordregio / ESPON 1.1.1 / Polycentricity.
31 Nordregio / ESPON 1.1.1 / Polycentricity.
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joner invånare, ligger länet på en 11:e plats i Europa. Inga andra huvudstadsregioner 

i EU uppvisar motsvarande prestanda som Stockholm. Den närmaste är Paris på 21:

a plats. Däremot fi nns ett antal forskningstunga regioner som Antwerpen i Neder-

länderna, Vorarlberg i Österrike och de tyska stadsregionerna Stuttgart, München, 

Karlsruhe, Nürnberg, Tübingen, Freiburg och Kaiserslautern.

Figur 17: FoU-satsningar (i absoluta tal och som andel av BNP) 2003 i EU-regioner 
grupperade efter typ

Data: Eurostat/New Cronos.
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Figur 18: Patentansökningar till EPO 2003 grupperade efter regiontyper i EU

0

200

400

600

800

1 000

1 200

0 100 200 300 400
Totalt antal patentansökningar till EPO 2003

Patentansökningar per miljoner invånare 2003

Stockholms län

Övriga EU-huvudstadsregioner

Övriga storstadsregioner

Övriga regioner

Data: Eurostat/New Cronos

Stockholmsregionen har en unik industristruktur

En del av förklaringen till Stockholms tämligen unika position bland europeiska stor-

städer ligger i den svenska industristrukturen med ett – i förhållande till ekonomins 

storlek – stort antal storföretag, som i och med den svenska industrins tidiga interna-

tionalisering även i dag har en stark position på internationella marknader. Utanför 

EU-sfären uppvisar de schweiziska regionerna liknande tendenser. Dessa företag 

genererar mycket FoU och även internationella patent. En annan förklaring ligger i 

länets näringslivsstruktur som i högre grad än någon annan huvudstadsregion i EU 

baseras på IKT. Dessa branscher kräver stora forskningssatsningar.
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Utbildning

Relativt få personer i Stockholmsregionen har en lång högskole-
utbildning

Inom ramen för Urban Audit har utbildningsnivån för 210 stora och mellanstora 

stadsregioner inom EU kartlagts. Enligt denna internationellt sett enda existerande 

jämförbara klassifi cering av utbildning, UNESCO:s I.S.C.E.D.-nomenklatur, defi nie-

ras högre utbildning som högskoleutbildning vilken varar minst tre år samt forskar-

utbildning (dvs. ISCED-klasserna 5A och 6).

Data som används här avser LUZ – Larger Urban Zones (dvs. pendlingsregioner 

eller motsvarande) som för Stockholms del motsvarar länet (tabell 8). Uppgifter sak-

nas dock för exempelvis alla belgiska, spanska och österrikiska städer, varför denna 

rankning endast kan anses vara riktgivande. Sammanlagt 14 procent av invånarna 

i Stockholmsregionen har en fullständig akademisk examen. I jämförelsen hamnar 

Stockholm rätt långt ned på listan (89:e plats), men högre upp än alla de övriga 

svenska städer som är inkluderade (Umeå, Malmö, Göteborg, Jönköping). Utprägla-

de akademiska centrum som Cambridge, Edinburgh, Montpellier, Leipzig m.fl . fi nns 

givetvis med bland de främsta. När det gäller de europeiska huvudstäderna, toppar 

Helsingfors listan, följd av Tallinn, Vilnius, Paris och Berlin. Baltikum och Östra 

Tyskland utmärker sig generellt med en hög utbildningsnivå.

Högskoleutbildningarna kortare än i andra europeiska länder

Förklaringen till den överraskande låga internationella positionen för Stockholms del 

går att fi nna i den svenska utbildningsstrukturen, där utbildningstiderna generellt 

är kortare än på den europeiska kontinenten. Många svenska högskoleutbildningar 

kvali fi cerar inte upp till I.S.C.E.D.-nivå 5A, utan endast till 5B.32 Andelen av Stock-

holmsregionens befolkning med eftergymnasial utbildning är 27,0 procent, medan 

andelen av 16–74-åringarna med högskoleutbildning är 37,5 procent.33 Detta är 

den klart högsta andelen av alla svenska län. Då en stor andel av de eftergymnasiala 

utbildningarna är kortare än tre år, hamnar regionen ändå relativt lågt i en interna-

tionell jämförelse.

32 UNESCO-definitionen är i grova drag att ISCED 5 B avser högskole-
utbildning mindre än tre år, ISCED 5 A avser högskoleutbildning tre 
år eller mer och ISCED 6 avser forskarutbildning. I Urban Audit mäts 
utbildningsgraden i procent av hela befolkningen. I många svenska 
rapporter rapporteras utbildningsgrad som andel av folkmängd 
16–74 år, vilket förstås höjer på siffrorna – men utan att ändra på de 
relativa skillnaderna mellan stadsregionerna. Högskoleverket skriver 
i sin senaste årsrapport att ”Fyra femtedelar av Sveriges befolning 
har gymnasieutbildning som sin lägsta utbildning, vilket ger Sverige 
en plats i övre tredjedelen i skalan av OECD-länder. […]. Sverige har 
en lägre andel yngre personer med högskoleutbildning, tre år eller 
längre, än många andra länder. Däremot är äldre åldersgrupper mer 
välutbildade.” (Universitet & högskolor, Högskoleverkets årsrapport 
2006, Rapport 2006:26 R, s. 109.) 

33 Siffran 27,0 procent avser andelen av hela befolkningen medan siffran 
37,5 procent endast avser andelen av befolkningen i åldersgruppen 
16–74 år. Då nämnaren i den senare är mycket mindre blir procenten 
mycket högre, även om täljaren (dvs. antalet personer med viss utbild-
ning) i den sistnämnda naturligtvis är mindre.
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Utbildningstraditionerna understryks också av andelen vuxna personer som deltar i 

utbildningsaktiviteter. Tillsammans med Danmark, Norge och Schweiz har Sverige 

den högsta andelen av befolkningen mellan åldrarna 25–64 i utbildningsaktiviteter, 

ca 25 procent, medan genomsnittet inom EU ligger på ca 8 procent.34  

Tabell 8: De 20 europeiska stadsregionerna med den högsta utbildningsnivån

Rang Stad (Land) Andel (%) av befolkning med 
slutförd utbildning på I.S.C.E.D. 

nivå 5A och 6

(1.) Helsingfors (FI) 26,6

(2.) Cambridge (UK) 26,5

(3.) Tallinn (EE) 26,2

(4.) Vilnius (LT) 25,2

(5.) Dresden (DE) 24,5

(6.) Edinburgh (UK) 24,1

(7.) Frankfurt (Oder) (DE) 23,3

(8.) Kaunas (LT) 23,0

(9.) Paris (FR) 22,8

(10.) Uleåborg (FI) 22,5

(11.) Tammerfors (FI) 22,4

(12.) Montpellier (FR) 22,2

(13.) Grenoble (FR) 22,0

(14.) Aberdeen (UK) 22,0

(15.) Toulouse (FR) 21,8

(16.) Berlin (DE) 21,5

(17.) Åbo (FI) 21,5

(18.) Leipzig (DE) 21,4

(19.) Lefkosia (CY) 21,3

(20.) Erfurt (DE) 20,6

(89.) Stockholm (SE) 14,0

I.S.C.E.D. nivå 5A avser eftergymnasial utbildning tre år eller mer, nivån 6 avser forskarutbildning.

Data avser ”Larger Urban Zones” (dvs. pendlingsregioner) och är från något år under perioden 1999–2003. 
Källa: Urban Audit.

Stockholmsregionen en tête inom vetenskap och teknologi

Belgien och Sverige är de två länder som har den högsta andelen av den totala arbets-

kraften inom sektorerna vetenskap och teknologi. Av ESPON-områdets topp-25 regio-

ner ligger totalt sex i Sverige, med Stockholm i topp. Detta kan till del förklaras av att 

en stor andel av Sveriges arbetande befolkning har en viss universitetsutbildning och 

ligger långt framme inom den högteknologiska sektorn. Andra ledande NUTS 2-regio-

ner är Helsingfors, London, Berlin, Île-de-France och Utrecht.35

34 Urban Audit. www.urbanaudit.org
35 ECOTEC / ESPON 2.1.2 / R&D.
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Cirka 1,2 procent av Stockholmsregionens arbetskraft arbetar inom forskning och 

utveckling. Också här hamnar regionen i det europeiska toppskiktet. Stockholms-

regionen kan i detta fall jämföras med NUTS 2-regionerna Sydsverige, Östra Mellan-

sverige, Övre Norrland, Pomorskie, Berlin, Hamburg, Hannover, Groningen och 

samtliga fi nska NUTS 2-regioner. Stockholmsregionen uppvisar även en av de högsta 

nivåerna inom det mer specialiserade fältet högteknologi–FoU. Regionen tillhör 

dock inte det absoluta toppskiktet, inte ens inom Sverige. Arbetskraftsandelen inom 

högteknologi ligger inom intervallen 5,0–7,5 procent vilket är lägre än NUTS 2-regio-

nerna Östra Mellansverige och Västsverige. Stockholm ligger här i samma klass som 

NUTS 2-regionerna Norra Mellansverige, Helsingfors, Köpenhamn, Hamburg, Berlin 

och East Anglia.36 

36 ECOTEC / ESPON 2.1.2 / R&D.
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Tillgänglighet

God tillgänglighet, i betydelsen att många människor kan ta sig till regionen, är till 

största del begränsad till större agglomerationer. Tillgänglighet via vägar karakteriseras 

av ett tydligt centrum–periferi-mönster, där Europas centrala delar har betydligt högre 

tillgänglighet än de perifera delarna. Bäst tillgänglighet via järnvägar har orter som 

är knutna till det europeiska höghastighetsnätverket. God tillgänglighet via fl ygtrafi k 

har storstadsregioner med stora internationella fl ygplatser. Områden med störst 

potentiell tillgänglighet är koncentrerade kring större fl ygplatser inom Pentagonen. 

Vissa agglomerationer i den europeiska periferin har dock god tillgänglighet tack 

vare internationella fl ygplatser och hamnar. Stockholmsregionens tillgänglighet är 

i ett europeiskt perspektiv mycket låg för väg- och tågtrafi k och medelmåttig inom 

fl ygtrafi ken.   

Tillgänglighet via väg, tåg och fl yg

Stockholmsregionen har låg europeisk tillgänglighet via vägar och 
järnvägar 

Stockholms integration i motorvägsnätet och järnvägsnätet är mycket bra i ett natio-

nellt perspektiv. Regionen är emellertid en del av den europeiska periferin, trots att 

Stockholm är en trafi knod som förbinder Finland med de centrala delarna av EU. 

I mätningar av hur lång tid det tar att nå ett visst antal människor visar det sig att 

Stockholmsregionen i en europeisk jämförelse har mycket låg tillgänglighet vad gäller 

alla markbundna transportmöjligheter. Vad gäller vägtransporter ligger Stockholms-

regionen i samma klass som NUTS 3-regionerna Oslo, Helsingfors, Tallinn, Riga och 

Dublin. När det rör sig om järnvägstransporter ligger regionen i samma klass som 

NUTS 3-regionerna Oslo, Helsingfors, Tallinn, Riga, Aten och Lissabon.37 

I relativa termer har Stockholmsregionens markbundna tillgäng-
lighet försämrats under de senaste åren

Under 2000-talet har transportnätverken i Centraleuropa byggts ut, vilket har 

medfört att många centraleuropeiska regioner fått en förbättrad tillgänglighet och att 

Europas genomsnittliga tillgänglighetsnivå har ökat betydligt. Stockholmsregionens 

absoluta tillänglighet har inte påverkats nämnvärt av detta, vilket medför att regio-

nens relativa tillgänglighet, dvs. mätt i förhållande till genomsnitten för alla europe-

iska regioner, har försämrats (fi gur 19).38 

Tillgängligheten till transportterminaler är god

Tillgängligheten till exempelvis motorvägsuppfarter, tågstationer och kommersiella 

hamnar är för det mesta viktigare än den aggregerade europeiska tillgängligheten 

i människors vardagsliv. För stora delar av Stockholmsregionen är avståndet till 

närmsta transportterminal mindre än 30–45 minuter, vilket betyder att tillgänglig-

heten i regionen i detta hänseende är marginellt sämre än i de fl esta andra storstads-

regioner i Europa.39 

37  S&W / ESPON Accessibility Update.
38  S&W / ESPON Accessibility Update.
39  University of Tours / ESPON 1.2.1 / Transport.
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Figur 19: Förändring i potentiell tillgänglighet med tåg, 2001–2006 
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Fakta: Multimodal tillgänglighet
I ESPON-sammanhang används termen tillgänglighet allmänt. Begreppet 
utgör en antites till periferalitet. Tillgänglighet beskrivs å ena sidan i termer av 
modalitet, å andra sidan i relation till ”destinationsmassan”; den förra syftar 
på hur något kan nås (med vilket transportmedel) och den senare på vad som 
kan nås (människor, köpkraft, marknader, utbildning, osv.). Med multimodali-
tet har fyra transportsätt (väg, räls, vatten och luft) vägts samman i ett kompo-
sitindex. Tillgänglighetsberäkningar befattar sig inte med hur eller vem som 
faktiskt nås utan med hur många eller vem som kunde nås, vilket benämns 
tillgänglighetsspotential.

Stockholmsregionens tillgänglighet via fl ygtrafi k ligger under det 
europeiska genomsnittet

I ett europeiskt perspektiv kan den geografi ska orienteringen av destinationerna till 

och från, samt volymen av trafi ken på Arlanda, jämföras med fl ygplatserna i Oslo, 

Helsingfors, Köpenhamn, Lissabon, Barcelona och Aten. Helsingfors har bättre 

tillgänglighet än Stockholm på grund av sin närhet till S:t Petersburg, medan Oslos 

tillgänglighet påverkas positivt av att London ligger närmare.

I EU-/EEA-området är det bara fem huvudstäder som har en fl ygtillgänglig-

het som ligger under det totala områdets genomsnitt. Dessa städer är Stockholm, 

Tallinn, Lissabon, Valletta och Nicosia, varav de två sistnämnda bedöms ha lägst 

tillgänglighet. 

I och med att Kastrup ligger så nära Malmö får NUTS 2-regionen Sydsverige en 

bättre tillgänglighet än Stockholmsregionen. 

Potentiell tillgänglighet

Stockholmsregionen ligger relativt centralt

Som de fl esta andra huvudstäder är Stockholm lokaliserad i nationens centrum och 

har i ett nationellt sammanhang god tillgänglighet. I ett europeiskt perspektiv ligger 

Stockholm inte så väl till, och i motsats till många andra länder fi nns det i Sverige 

två regioner med bättre potentiell multimodal tillgänglighet än huvudstadsregionen 

– Skåne och Västra Götaland (fi gur 20).

Stockholm är en genomsnittligt tillgänglig europeisk region

Av de dryga 1 300 NUTS 3-regioner i Europa som ingick i ESPON-programmet, lig-

ger Stockholm på 740:e plats för potentiell multimodal tillgänglighet. Beträffande 

tillgänglighet befi nner sig därför regionen i den sämre halvan av Europas regioner. 

Detta innebär att 300 miljoner européer, eller uppemot 60 procent av kontinentala 

Europas samlade befolkning, har en bättre tillgänglighet än stockholmarna. Detta 

kan betraktas som en klar konkurrensnackdel för Stockholm.



56  Stockholmsregionen i ett europeiskt perspektiv

Figur 20: Potentiell multimodal tillgänglighet, 2001 



   Stockholmsregionen i ett europeiskt perspektiv  57

Stockholmsregionens tillgänglighet

I en jämförelse med andra europeiska storstadsregioner är Stockholms relativa 

position svag. Av de 76 europeiska storstäderna (som hör till samma kategori som 

Stockholm) är det endast regionerna runt Katowice, Szczecin och Lodz i Polen, Cork i 

Irland, Sevilla i Spanien, Århus i Danmark, Åbo i Finland och Bergen i Norge som har 

en lägre tillgänglighet. Att exempelvis huvudstäderna i Lettland och Litauen positio-

nerar sig bättre än Stockholm förklaras med de relativt goda järnvägsförbindelserna 

till S:t Petersburg, Moskva och övriga östra Europa.

Tabell 9: Tio europeiska storstadsregioner med bästa respektive sämsta tillgänglighet

Multimodal potentiell tillgänglighet, index EU27=100:

Högst bland storstadsregionerna: Lägst bland storstadsregionerna:

Frankfurt/Main (DE) 190 Stockholm (SE) 89

Düsseldorf (DE) 187 Katowice (PL) 88

Bruxelles (BE) 177 Tallinn (EE) 85

Paris (FR) 177 Århus (DK) 83

Amsterdam (NL) 171 Cork (IE) 83

Köln (DE) 167 Sevilla (ES) 77

Zürich (CH) 165 Turku-Åbo (FI) 76

Berlin (DE) 161 Szczecin (PL) 75

Milano (IT) 161 Bergen (NO) 72

London (UK) 158 Lodz (PL) 71

Data: ESPON 1.2.1.

Bättre tillgänglighet än det fysiska läget indikerar

I fi gur 21 visas vilka regioner i Europa som har en tillgänglighet som liknar Stock-

holms. De blå ringarna avser avståndet i km (fågelvägen) till Frankfurt, den region 

som tack vare sin stora fl ygplats har den högsta tillgängligheten i Europa. Den kan 

därmed betraktas som Europas centrum i detta sammanhang. Förutom tillgäng-

ligheten har Stockholm inte något specifi kt gemensamt med någon av de i fi guren 

utmärkta regionerna, som med undantag av Trieste i Italien är små och/eller rurala 

till sin karaktär.

Stockholms län har med hänsyn till sitt geografi ska läge en tillgänglighetsgrad 

som, trots allt, är bättre än det fysiska läget ger anledning att förmoda. Förklaringen 

till detta ligger i Arlanda fl ygplats. I jämförelse med exempelvis Helsingfors har 

Stockholm bättre utvecklade fl ygförbindelser till Europa och Nordamerika (men inte 

Ost- och Sydostasien). Helsingfors goda förbindelser till framför allt miljonstaden 

S:t Petersburg, men också till Tallinn, innebär att sjö- och landtrafi ken lyfter stadens 

tillgänglighet till en högre nivå än Stockholms.
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Figur 21: EU-regioner med samma multimodala tillgänglighetsindex som Stockholm

Data: ESPON 1.2.1.

Stockholmsregionen i jämförelse med övriga nordiska huvudstäder

En noggrannare titt på de närmaste jämförbara grannarna visar att läget trots allt inte 

är så illa som de europeiska siffrorna antyder. De två kartbilderna i fi gur 22 visar den 

motsvarande potentialen för tillgänglighet i de fyra nordiska huvudstadsregionernas 

kommuner. I fi gur 22 a) visas data i jämförelse till EU27-genomsnittet. På lokal nivå 

uppvisar kommunerna i Stockholms län en större homogenitet än t.ex. i Helsingfors 

eller Oslo, trots att skillnaderna mellan Uppland och Södermanland är tämligen stora. 
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Figur 22: Multimodal tillgänglighet i fyra Nordiska huvudstadsregioner ...
a) … i jämförelse med EU27
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Figur 22b) … i jämförelse med de fyra nordiska länderna

Om det endast görs beräkningar av tillgänglighet till befolkning inom de fyra nordiska 

länderna (fi gur 22 b), blir Stockholms relativa tillgänglighet bättre än konkurrenter-

nas i Finland och Norge, och även inomregionalt mycket jämnare. Köpenhamn förblir 

dock i en nordisk särklass, dels på grund av befolkningstätheten i Danmark och Syd-

sverige, dels på grund av att Kastrup är ett nav i det nordiska fl ygnätverket.
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Stockholmsregionen har en hög tillgänglighet till köpkraft i ett 
Östersjösammanhang

Tillgänglighet till befolkning är inte detsamma som tillgänglighet till köpkraft eller 

marknader. Stockholms position i relation till andra europeiska storstadsregioner 

förbättras inte nämnvärt då tillgängligheten baseras på BNP i stället för befolkning. 

Om tillgänglighetsbegreppet däremot baseras på hur många marknader som kan nås 

från Stockholm under bekväm arbetstid, blir regionens relativa läge i förhållande till 

andra storstadsregioner inom Östersjöregionen avsevärt bättre. I detta hänseende 

ligger Helsingfors på samma nivå som Stockholm. Då ekonomierna i nordvästra 

Ryssland trots högt invånarantal inte är så välutvecklade har Riga och Vilnius där-

emot sämre tillgänglighet40.

Stockholmsregionen har en hög BNP per capita trots låg tillgänglighet

Tillgänglighet anses allmänt som en avgörande faktor för den regionala ekonomiska 

utvecklingen. En korrelationsanalys av tillgängligheten samt BNP visar dock att de 

nordiska regionerna har en mycket hög BNP i förhållande till deras tillgänglighet. 

Stockholmsregionens ekonomiska utveckling har varit stark trots den låga multi-

modala tillgängligheten. Regionen har ett mycket högre BNP-tal än vad regionens 

tillgänglighet ger anledning att förmoda. 

Stockholmregionens relativt perifera läge gör att tillgängligheten 
kan påverkas av ökade energipriser

Stockholmsregionens perifera läge medför att regionen är känslig för energiprisökning-

ar. Om lågprisfl yget faller bort och de priskänsliga resorna blir färre, ger det effekter 

på utbudet av linjer och resefrekvenser totalt sett. Högre energipriser kan få en negativ 

inverkan på Stockholmsregionens tillgänglighet om fl ygförbindelserna försämras.

Tillgänglighet i informationssamhället
Sverige och Stockholm var pionjärer på elektronisk  kommunikation

För bara några år sedan, när ESPON samlade in IKT-data, tillhörde Sverige den abso-

luta toppen vad gäller tele- och Internetkommunikation. Sverige låg på en nivå som 

var över eller högt över det europeiska medelvärdet för alla indikatorer inom tele- och 

Internetkommunikation. Exempel på indikatorer som används för att analysera IKT 

är mobilanvändare, bredbandsanvändare, utbredning av det fasta telefoninätet, 

antal persondatorer per invånare och Internetuppkopplingar för företag och hushåll. 

Sverige har varit ledande inom fl era IKT-områden och var exempelvis det första 

landet i Europa som tog fram en bredbandspolicy. Enligt en rapport från Australiska 

TELECOM, har det konstaterats att den svenska bredbandsstrategin har använts som 

modell i bland annat Australien och på Irland. Stockholm är dessutom en pionjär-

region inom byggandet av lokala fi beroptiska nätverk.41 

40 Schürmann & Spiekermann, 2006.
41 CURDS / ESPON 1.2.2 / Telecom och EUROREG / ESPON 1.2.3 / 

Info society.
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Då Stockholmsregionen alltid legat långt framme inom informationssamhället, har 

dess relativa utveckling i förhållande till andra regioner inte varit så stark under de 

senaste åren. Detta innebär dock inte att de ekonomiska vinsterna kopplade till IKT 

har minskat i regionen, vilket teorin om Information Society Lifecyle bekräftar.42 

Denna teori tydliggör nämligen att det inte enbart är samhällets tillgänglighet till 

IKT-infrastruktur och utrustning samt färdigheten att använda denna som räknas, 

utan även förutsättningarna att ta till vara IKT-användningens ekonomiska effekter. 

Om en annan europeisk region hinner ifatt Stockholmsregionen vad gäller in-

frastruktur och teknik betyder detta inte nödvändigtvis att regionen också lyckas ta 

tillvara den ekonomiska nyttan av de tekniska framstegen. Även om de regioner som 

var först ute inom området har haft en svag teknisk utveckling under de senaste åren, 

är det fortfarande dessa som gör de största ekonomiska vinsterna till följd av IKT-

användningen.  

Stockholmsregionen och IT frågan

Ett område inom vilket Stockholmsregionen låg i toppklassen var exempelvis till-

gången till och användningen och utvecklingen av telekommunikation i företag och 

hushåll. ESPON:s data sträcker sig tyvärr inte längre än till 2003, vilket gör det svårt 

att bedöma regionens placering i dagsläget.

Stockholmsregionen toppar Information Society Index

Information Society Index mäter information om samhällets resurser och färdighet 

att använda sig av IT, tillgängligheten till IT-infrastruktur och datorutrustning samt 

den ekonomiska effekten av IT-användningen. Stockholmsregionen listas som en av 

de bästa regionerna och kan exempelvis jämföras med bl.a. NUTS 2-regionerna Östra 

Mellansverige, Sydsverige, Västra Götaland, Helsingfors, Köpenhamn, East Anglia, 

London, Hamburg, Berlin, Hannover, Köln, Düsseldorf, Île-de-France och Madrid. 

42  ESPON 1.2.3 / Info society.
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Figur 23: IKT-mognad, tillväxt och genomslag, 2003 
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Stockholmsregionens nytta av 
EU-politiken

Den regionala utvecklingen inom Europa påverkas på många sätt av EU:s politik.  De mest 

påtagliga effekterna har den europeiska integrationspolitiken, dvs. utvecklandet av den 

inre marknaden och konkurrensreglerna, Schengenavtalet, den gemensamma valutan, 

miljöregler och internationaliserings- och globaliserings-policys. Integrationspolitiken 

är av stor vikt för en internationellt orienterad region som Stockholm. För 

Stockholmsregionens del har även FoU-politiken haft betydelse medan stora stöd- och 

bidragsprogram som den gemensamma jordbrukspolitiken och strukturfonderna har 

mindre betydelse.

Politik för ekonomisk och social integration

En region inom Europas inre marknad

Den mest påtagliga effekten av EU-politiken är integrationen av Europa. Detta omfat-

tar, på den övergripande nivån, den fria rörligheten av varor, tjänster och personer 

inom Europa, inklusive Schengenavtalet och den gemensamma valutan. Andra vik-

tiga politikområden är de regler som rör Europas inre marknad, konkurrensen inom 

denna och i stor utsträckning också miljöpolitiken. Hittills fi nns det inga jämförande 

studier inom ESPON som undersöker i vilken utsträckning dessa EU-riktlinjer påver-

kar den regionala utvecklingen i olika delar av Europa. Vi kan trots detta utgå från att 

EU:s politik gynnar utvecklingen i regioner med ett starkt internationellt näringsliv, 

som har sina kunder, leverantörer och samarbetspartner i andra EU-länder. Eftersom 

Stockholmsregionen har ett internationellt näringsliv gynnas regionen av en politik 

som främjar den inre marknaden och som skapar bättre konkurrensvillkor inom EU. 

EU-stöd och investeringar

Stockholm tillhör inte mottagarna av EU-stöd

EU:s politik är – i likhet med nationell politik – starkt sektoriserad. Politikens ter-

ritoriella effekter är därför en aspekt som för det mesta är åsidosatt. ESPON har tittat 

närmare på ett antal områden där EU-politikens territoriella effekter kan analyseras: 

• Strukturfonderna fokuserar främst på ekonomisk utveckling och balans mellan 

regioner och länder i Europa. Fokus låg tidigare på sammanhållningsinsatser i 

Grekland, Spanien, Portugal och Irland. Efter EU-utvidgningarna 2004 och 2007 

ligger inriktningen på de nya medlemsländerna.

• FoU-politiken fokuserar på att främja den samlade FoU-kompetensen och konkur-

renskraften inom EU. Ramprogrammen för forskning ger främst ekonomiska 

medel till starka FoU-regioner – varav Stockholm är en.

• Transportpolitiken fokuserar i första hand på en effektiv och säker transport mellan 

EU:s medlemsländer och storstadsregioner. Medan perifera regioner absolut sett får 

ökad tillgänglighet, är det kärnområdet inom EU som relativt sett gynnas mest.

• Energipolitiken handlar i första hand om en säker och effektiv energiproduktion, 

men rör även fri konkurrens inom den inre marknaden. Den rör även miljövänlig 

energiproduktion. 
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• EU:s lantbrukspolitik (CAP) har två ”pelare”: Pelare 1 (80 procent av medlen) 

som ger marknadsstöd och direktbetalningar till producenterna, och Pelare 2 som 

omfattar landsbygdsutveckling och integration med miljöpolitiken. Det är främst 

de starkaste produktionsregionerna som gynnas av EU-stödet.

• EU:s fi skepolitik har fokus på omstruktureringen av fi skenäringen i den globala 

konkurrensen och därmed på de regioner där fi sket är störst. 

De områden där EU delar ut större bidrag är för det mesta kopplade till den gemen-

samma jordbrukspolitiken (CAP) och till strukturfonderna. Stockholmsregionen är 

ingen stor bidragstagare inom dessa politikområden, vilket innebär att EU-politikens 

effekter inom dessa områden bedöms som små eller begränsade för regionen.43 

Stockholmsregionen tillhör inte vinnarna vad gäller EU:s 
transport satsningar

Utbyggningen av det transeuropeiska väg- och järnvägsnätet gynnar i första hand 

Grekland, Spanien, Portugal, Irland, regioner i de östra delarna av Tyskland och EU:

s nyaste medlemsländer. Transportsatsningarna medför att tillgängligheten i dessa 

områden förbättras, ofta avsevärt, vilket innebär att Stockholmregionens relativa 

tillgänglighet försämras.44 

Stockholmsregionen påverkas inte av EU:s IT-satsningar

EU:s satsningar inom IT fokuserar oftast på att erbjuda företagen och invånarna i alla 

länder god tillgång till informationssamhället. Satsningarna inom IT blir därför inte 

så påtagliga för Stockholmsregionen, utan leder snarast till att andra regioner hinner 

ikapp de redan ledande regionerna. 

EU:s IT-satsningar som är relaterade till eEurope 2002 Action Plan fokuserar 

på tre temaområden: 1. billigare, snabbare och säkrare Internet, dvs. infrastruktur-

utbyggnad, 2. investeringar i medborgarnas färdigheter och kunskaper och 3. ökad 

Internetanvändning. En ekonometrisk analys av effekterna av dessa insatser visar att 

Stockholmsregionen endast påverkas i begränsad omfattning av dem. Samma resul-

tat som för Stockholmsregionen visas även för alla andra svenska och fi nska regio-

ner. De fl esta NUTS 2-regionerna i Storbritannien och Nederländerna har liknande 

resultat. Med andra ord är det främst andra europeiska regioner som kan dra nytta av 

EU:s IT-satsningar.45 

43 University of Aberdeen / ESPON 2.1.3 / CAP och Nordregio / ESPON 
2.2.1 / Structural Funds.

44 University of Kiel / ESPON 2.1.1 / Trans-European Networks.
45 CURDS / ESPON 1.2.2 / Telecom.
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Stockholmsregionen är stödmottagare inom FoU

Sverige är tillsammans med Finland bland de starkaste länderna inom FoU och inno-

vation i EU. Stockholmsregionen har kapacitet att tillvarata de möjligheter som FoU-

satsningarna inom EU:s ramprogram ger. Det faktum att ramprogrammet stärker 

redan starka regioner, medför att Stockholm ytterligare kan förbättra det försprång 

regionen har gentemot många andra EU-regioner.46

Europeisk integration och samverkan

Stockholmsregionen är aktiv inom INTERREG

Konkreta samarbeten mellan aktörer i olika EU-medlemsländer gör det möjligt för 

invånarna i en region att ha kontakter med övriga Europa. EU stödjer samarbeten 

över landsgränser genom program som INTERREG. Aktörer i Stockholmsregionen 

är mycket aktiva inom INTERREG. De tycks framför allt använda programmen för 

erfarenhetsutbyten över gränserna och för bättre integration inom Europa. Stock-

holmsregionen tillhör de regioner som har fl est antal INTERREG-projekt i hela 

EU. Vad gäller antalet INTERREG IIIB-projekt per invånare ligger Stockholm, med 

4–8 projekt per 100 000, i den näst högsta gruppen. Denna placering delas med ett 

antal andra regioner, som liksom Stockholm medverkar i INTERREG IIIB-Östersjö-

programmet.47 

46 ECOTEC / ESPON 2.1.2 / R&D.
47 BBR / ESPON 2.4.2 / Zoom.
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Stockholmsregionens framtida 
 utveckling

48 IGEAT / ESPON 3.2 / Scenarios.

I en EU-/EES-jämförelse har Stockholmsregionen varit en av vinnarna när det gäller 

ekonomisk utveckling och befolkningstillväxt under perioden efter 1995. Som 

storstadsregion i periferin har Stockholmsregionen goda förutsättningar, och enligt 

trendanalyser kommer regionen att fortsätta att utvecklas väl.48 Detta är fallet oavsett 

om EU-politiken fokuserar på Europas konkurrenskraft eller på regional balans. Frågan är 

om det kan uppstå trendbrott och vilka faktorer det är som kan förändra den utveckling 

Stockholmsregionen är inne i.

Drivkrafter för rumslig utveckling

Globalisering och specialisering går hand i hand

Ekonomisk integration och globalisering är två processer som leder till behov av ökad 

specialisering inom näringslivet. Det fi nns ett antal europeiska regioner som har 

förstärkt sin position tack vare globaliseringen. Dessa är främst London, Paris och 

huvudstadsregioner i de nya medlemsländerna. Andra som har tjänat på globalise-

ringen är regioner med hög andel starka företag eller som har andra speciella kvalite-

ter (forskning, kultur, turism, etc.). Industriregioner och perifera regioner har istället 

påverkats negativt av globaliseringsprocessen och av det bestående innovationsgapet 

mellan USA och Europa. På nationell nivå kan de europeiska länderna delas in i fyra 

grupper. Sverige ingår då i gruppen av länder med de bästa innovationsförutsättning-

arna tillsammans med Schweiz, Finland, Danmark och Tyskland.

Bättre balans inom EU, men ökade skillnader gentemot grann-
länderna

Den senaste EU-utvidgningen har inneburit en grundläggande förändring av den 

regionala balansen inom Europa. Samtidigt som skillnaderna mellan länder inom 

EU reduceras, växer obalansen mellan EU och dess södra och östra grannländer. En 

faktor bakom denna regionala obalans är de migrationsfl öden som riktas mot vissa av 

EU:s länder och storstadsregioner. Migranter från icke-industrialiserade länder har 

generellt sett svårt att komma in på arbetsmarknaden och är därmed socialt utsatta. 

Denna utveckling har medfört tilltagande problem i form av utanförskap i fl ertalet 

regioner, varav Stockholm är en.

Kärnområdena växer både i Europa och nationellt

Integrationen inom EU leder till ökade transportfl öden och tyngre belastning av 

framför allt de europeiska vägtransporterna. På europeisk nivå pågår en utvidgning 

av Pentagonen, och Europas kärna förstärks. På nationell nivå pågår samtidigt en 

koncentration till stora städer och graden av mono-centricitet ökar. I stadsregionerna 

ökar antalet innevånare och städerna växer fysiskt. Samtidigt ökar segregationen 

– en utveckling som även Stockholmsregionen erfar. De rurala områdenas utveckling 

är direkt kopplad till deras lokalisering. Många landsbygdsområden avbefolkas. De 
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områden som har störst utvecklingspotential är turistområden och stadsnära lands-

bygdsområden. 

Demografi ska förändringar

De demografi ska förändringarna framöver kommer sannolikt att leda till att den 

andel av Europas befolkning som är barn eller pensionärer stiger från 24 procent år 

2000 till över 40 procent år 2030. Denna utveckling kommer att förändra samhälls-

förutsättningarna inom en rad områden. Stockholmsregionen har en relativt ung 

befolkning till skillnad från riket i övrigt. Sverige är annars bland de länder som 

tidigast kommer att drabbas av den ökande genomsnittsåldern. EU:s totala invå-

narantal antas nå en topp år 2011 för att därefter sjunka. Sverige förväntas, liksom 

Luxembourg, få både ett positivt födelsenetto och ett positivt fl yttningsnetto. Dessa är 

de enda EU-länder där befolkningstalet förväntas fortsätta att stiga fram till 2050.49 

Om Turkiet och länderna på Balkan blir EU-medlemmar, eller om invandringen till 

EU från länder utanför unionen ökar, skulle dock denna situation förändras radikalt. 

Sverige tar emot en hög andel av EU:s totala invandring, och i detta scenario kom-

mer Stockholmsregionen, som den viktigaste tillfl yttningsregionen i Sverige, att få en 

betydande befolkningstillväxt.

49 Eurostat 2004 Demographic Projection, Baseline Scenario. 

Figur 24: Befolkningens genomsnittsålder 2000–2030

Klimatförändringar

Klimatförändringarna kan få stora konsekvenser för den regionala utvecklingen då 

olika delar av Europa påverkas i varierande omfattning. Med torka i söder blir vat-

tenbrist ett allvarligt problem på många håll. Samtidigt blir översvämningarna fl er 

och stora investeringar måste göras för att hantera den ökande nederbörden i norra 
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Figur 25: Förväntade temperatur- och nederbördsförändringar 2000–2030
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och centrala Europa. Även Europas norra delar kan räkna med ökad nederbörd, 

särskilt under vintrarna. Stockholmsregionen ligger i sin tur i ett av de få områdena i 

norr som kan komma att få torrare och varmare somrar. Varmare somrar kan gynna 

turismen i regionen, förutsatt att miljöförhållandena i Östersjön inte försämras så till 

den grad att skärgården tappar sin attraktivitet.

Transportkapacitet och ekonomisk integration

Transportkapaciteten är bristfällig på många håll i Europa, och då den ekonomiska 

integrationen medför ökade transporter förstärks problemet ytterligare. Om motor-

vägs-byggandet fortsätter, och man inte lyckas överföra transporter från vägar till 

båt/tåg, kommer tillgängligheten visserligen att öka men på bekostnad av miljön. En 

fokusering på väginvesteringar kommer även relativt sett att gynna de befolknings-

täta delarna av Europa och öka det relativa avståndet till de perifera regionerna. 

Ur ett nordiskt perspektiv är förbindelserna Stockholm-Oslo-Köpenhamn och 

bron över Fehmarn Bält (mellan danska Lolland och Tyskland) de viktigaste framtida 

transportinvesteringarna. Dessa investeringar vill bidra till att göra Stockholms-

regionen mer central i ett svenskt och nordiskt sammanhang. Om vi jämför med alla 

Europas regioner har investeringarna mindre relativ betydelse, i och med att andra 

regioners tillgänglighet också förbättras. 

Energiprisernas utveckling

Utvecklingen av energipriserna är en av de stora osäkerhetsfaktorerna framöver. 

Oavsett när vi når ”peak oil” och jordens produktionskapacitet sjunker, kommer 

oljepriserna sannolikt att stiga väsentligt framöver. Priset låg på 9 dollar per fat 

år 1999 och passerade 60 dollar per fat år 2006. Alternativa energikällor kommer 

att utvecklas när oljepriset klättrar högt nog. Även om lösningar som gör att vi inte 

behöver ändra vår livsstil väsentligt utvecklas, kommer energikostnaderna att vara 

fortsatt höga. Stigande energipriser påverkar samhället på fl era olika sätt. Transport-

kostnaderna för varutransporter såväl som persontransporter blir en nackdel för de 

perifera europeiska regionerna. Regioner med energikrävande industriell produktion 

kommer att tappa konkurrenskraft. För Stockholmsregionen blir energifrågan en 

drivkraft för en mer kompakt stad och mer energieffektiva transportlösningar. Detta 

är krav som Stockholmsregionen med sin storlek och kollektivtrafi k kan hantera 

bättre än de fl esta andra regioner i periferin. 

ESPON målar även upp ett scenario där alternativa lösningar inte hittas i tid. Ett 

scenario där världen går in i en allvarlig ekonomisk kris med arbetslöshet och mindre 

internationellt utbyte av varor och tjänster. I detta scenario påverkas alla regioner 

negativt, men de regioner som har bäst förutsättningar att hantera en sådan kris 

är de mellanstora stadsregionerna, där transportarbetet är mindre och avstånden 

till jordbruksmarken kortare. I ljuset av ett sådant utvecklingsalternativ kan dock 

Stockholmsregionens nuvarande politik för regionförstoring och inpendling behöva 

ses över.
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EU-utvidgningen år 2004 leder till rumslig koncentration

Ett av ESPON-projekten  har studerat konsekvenserna på den övergripande europe-

iska stadsstrukturen av investeringarna i transportinfrastruktur i de nya medlems-

länderna.50 I ett framtidsscenario, där det läggs större vikt vid att integrera storstäder 

med varandra, kommer de största stadsregionerna att få bättre tillgänglighet. Detta 

resulterar i ett mer balanserat och polycentriskt Europa, samtidigt som dessa länder 

var för sig blir mer monocentriska. En förstärkning av stadsregionerna kommer inte 

automatiskt att ha några spillover-effekter på övriga regioner. För att skapa balans 

och undvika polarisering inom länderna måste det fi nnas en aktiv regionalpolitik. Ett 

möjligt framtidsscenario som diskuteras är att städerna i Östersjöregionen integreras 

med varandra. Stockholm skulle då bli en av de största hamnstäderna i ett Östersjö-

nätverk. 

Alternativa scenarier
I ett syntesprojekt inom ESPON har utvecklingstrender, och den betydelse som EU-

politiken kan ha för den rumsliga utvecklingen i stort, studerats.51

Stockholm tillhör vinnarna i ett trendscenario

Om de senaste årens utvecklingstrender fortsätter kommer Europas kärnområde, 

Pentagonen, att utvidgas geografi skt och växa längs de största transportkorridorerna. 

Resultatet är en ökande polarisering mellan centrala storstadsregioner och perifera 

regioner i landsbygdsområden. En rad traditionella industriregioner kommer att 

förlora på globaliseringen, då exempelvis immigrationen kommer att kanaliseras till 

storstadsområdena. 

Det fi nns dock regioner utanför kärnområdet som också kommer att få en gynn-

sam utveckling. Dessa är framför allt huvudstadsregioner och regioner som har ett 

gynnsamt geografi skt läge eller andra fördelar. Stockholmsregionen är i detta trend-

scenario ett område som spås få en positiv utveckling vad gäller exempelvis ekonomi 

och befolkning. Stockholmsregionen kan utifrån denna aspekt jämföras med NUTS 

3-regioner som Oslo, Helsingfors, Köpenhamn, Dublin, Glasgow, Rom, Madrid, 

 Barcelona, Berlin, Warszawa, Prag, Wien och Budapest (fi gur 26).52

Kommer Stockholm att tjäna eller förlora på en starkare 
 koncentration?

Inom politiken ställs ofta regional balans och ekonomiskt tillväxt mot varandra. I det 

ESPON-projekt som behandlar framtidsscenarier har därför två alternativ till det 

föregående trendscenariot skisserats. 

Det konkurrensorienterade scenariot heter ”Rhine-Rhone Europe”. Här läggs 

huvud vikten på att utveckla den inre marknaden. Regioner med bäst förutsätt-

ningar att konkurrera globalt får FoU- och infrastrukturinvesteringar. Många länder 

50 KTH / ESPON 1.1.3 / Enlargement.
51 IGEAT/ESPON 3.2/Scenarios.
52 IGEAT/ESPON 3.2/Scenarios.
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satsar på ett fåtal städer. EU utvidgas, arbetskraftsinvandring tillåts och de starka 

regionerna växer medan periferi-regionerna försvagas. Samtidigt växer segregations-

problemen i storstadsområdena. Stockholm förblir en stark region utifrån sina goda 

konkurrensförutsättningar, men hamnar i utkanten av Europas centrum. Köpen-

hamn (och därmed Malmö) kan emellertid bli en del av ett utvidgat Pentagon, vilket 

kan hota Stockholms ambition att vara huvudstad i Skandinavien.53

I scenariot ”Danubian Europe” läggs det mer vikt på balansen inom Europa. Inve-

steringar koncentreras inte lika mycket till de konkurrensstarka regionerna, vilket 

försvårar utvecklingen av regioner som kan konkurrera med storstadsregioner i USA 

och Asien. EU utvidgas inte lika mycket, och den internationella migrationen till EU 

kontrolleras. Det territoriella mönstret blir mindre koncentrerat, och fl er områden 

har en gynnsam utveckling. Huvudstadsregionerna blir då inte lika dominerande. För 

Stockholms del innebär detta emellertid att övriga Sverige får en bättre utveckling 

än i trendscenariot. Det bidrar i sin tur till att säkra Stockholmsregionens utveckling 

som ett starkt nationellt centrum.54

Slutsatsen blir att det för Stockholms del inte är avgörande vilket fokus den 

europeiska, rumsliga politiken får. Regionen har en bättre utgångsposition än de 

fl esta andra och är inte särskilt sårbar för policyändringar. För Stockholmsregionen 

handlar det främst om att på bästa sätt nyttja de möjligheter som redan fi nns.  

53 IGEAT/ESPON 3.2/Scenarios.
54 IGEAT/ESPON 3.2/Scenarios.
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Figur 26: Rumslig utveckling – baseline scenario 2030
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Summary

Recurring questions in the context of drawing comparisons are: with whom can we 

“naturally” compare ourselves, who do we resemble and what can we learn from 

others?

A review of the ESPON reports shows how the Stockholm region compares to 

other European regions in terms of size, economy, industry and commerce specialisa-

tion, accessibility, etc. The picture that emerges is that:

• The Stockholm region can, in terms of location, be compared with other relatively 

strong but peripheral regions such as Madrid, Barcelona, Athens, Lisbon, Dublin, 

Helsinki and Oslo. Since joining the EU, the Baltic capitals Tallinn and Riga have 

improved their accessibility and now also fall into the same group. 

• In studies of technology, conditions for innovation and commercial structure, 

Stockholm joins Europe’s strongest regions in these areas, i.e. Helsinki, Copenha-

gen, Berlin, Stuttgart, London and Paris. 

• With the focus on regional size and economic strength, regions such as Oslo, Hel-

sinki, Copenhagen, Hamburg, Berlin, Amsterdam, Brussels and Marseille are most  

comparable to Stockholm.

From a European perspective, Swedish regions show major similarities with each 

other in several respects. This is most apparent in comparisons of educational level, 

IT use and economy. Comparing the Stockholm region with West Sweden and Skåne 

is therefore often highly pertinent. However, both these regions have better accessibi-

lity in Europe than the Stockholm region.

The region’s self-image and the ESPON results largely match each other. The main 

differences appear in issues of accessibility, the view of the competitive situation in 

R&D and the living environment in the Stockholm area. 

We use the following nine indicators to present an overall picture of the Stockholm 

region’s relative position and dynamics in relation to other strong metropolitan regions:

1. Population density (inhabitants per km2) 2003

2.  Multimodal accessibility in relation to the EU27 average

3.  Proportion of young people (age group 0–14) c. 2004

4.  Population growth 2000–2004

5.  Regional GDP per inhabitant 2003

6.  Change in regional GDP per inhabitant 1999–2003

7.  Change in number of people in employment 2000–2004

8.  Proportion of population with higher education c. 1999–2003

9.  R&D investment as proportion of GDP 2003

Density and accessibility in particular (and to some extent age profi le) can be consi-

dered structural factors. These are diffi cult to infl uence and are very slow to change. 

The other indicators may show more rapid fl uctuations, and are to a greater extent 

considered non-structural. Three of the chosen indicators – population growth, GDP 

growth and employment – are dynamic and show change. However, the remaining six 

are static and provide a picture of the current status.
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In this document, “Stockholm” refers to the county level, irrespective of the level of 

nomenclature used for the other regions. To avoid the problem of different geograp-

hical scales (different number of regions and cities), and to compensate for missing 

information, all data is presented in terms of percentiles. The diagrams are to be 

interpreted such that a value for a given variable of 91, for example, means that on this 

point the region is placed in the best tenth of all EU regions for which data is available. 

To take another example, a value of 18 means that the region falls in the worst fi fth, 

and so on. A value of 100 means that the region in question has the best position of all 

regions for which data is available, and a value of 0 represents the worst position.

Stockholm’s profi le is shown in fi gure 1.1. On these nine variables, in comparison 

with other European regions the county has poor accessibility, relatively low po-

tential for dense urban structures (at least compared with most other metropolitan 

regions), a fairly favourable demographic profi le, a high level of production and 

welfare, low economic growth in terms of production and new jobs, a low proportion 

of inhabitants with higher education, but the very highest position regarding R&D 

investment.

Figure 1: Comparative European profi le of the Stockholm region
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The question remains of which European metropolitan region that most resembles 

Stockholm. A full comparison on all nine points with all the European or even just 

Northern European metropolitan regions is not possible, due to major gaps in the 

data. For this reason, Oslo, Barcelona, Madrid and Athens or even Stuttgart, for 

example, cannot be included in the comparison, even though they are likely to show 

major similarities with Stockholm in many respects. Within the Baltic Sea region, 

despite their geographical proximity, Tallinn and Riga are so fundamentally different 

that a comparison with them would be fairly meaningless (at least in 2007). 

The same is true of Paris and London, which are in a different class to Stockholm 

due to their global functions.

A comparison of Stockholm has therefore been made with a selection of metro-

politan regions for which data is available. The names of the metropolitan regions 

are used in several contexts in the analyses presented in the following chapters. Of 

the chosen cities, Helsinki, Copenhagen, Hamburg, Berlin, Amsterdam, Rotterdam, 

Brussels and Dublin are in Northern Europe, Marseille in Southern Europe and Lyon 

somewhere in between. In an annex, diagrams present a profi le of each city, with 

Stockholm’s profi le represented by the red columns, and the region with which the 

county is being compared shown in green.

This analysis clearly shows a range of similarities between cities with similar con-

ditions. Of the ten metropolitan regions, Helsinki and Copenhagen have profi les most 

like that of Stockholm. The profi les for these two are shown in fi gure 1.2. If compara-

ble data was available, Oslo would probably also display a similar profi le.

The similarities between the regions of Stockholm, Copenhagen and Helsinki are 

based on a number of indicators. The economic structures and cycles are, if not the 

same, then at least similar. This is clearly shown when all the European regions (in-

cluding those of the new member states) are compared on the same scale. The greater 

the distance from which we view the regions of the Nordic capitals, the greater the 

similarities between them appear to be. 

The cities are capitals of small, peripherally located countries; functionally, they 

have a central position in their respective country; their industry and commerce is 

service-oriented and knowledge-intensive. Although Sweden and Finland are charac-

terised as being countries with large companies, while SMEs form the basis of the Da-

nish economy, the level of business internationalisation is high in all three cities. It is, 

in fact, higher than in most equivalent European metropolitan regions. In a European 

context, the economies of the Nordic capital city regions are similar. Viewed from a 

European perspective, the Nordic countries are very homogenous.

Beyond the Nordic capital city regions, there are also many similarities between 

the profi les of Stockholm, Hamburg, Rotterdam and, slightly surprisingly, Marseille. 

However, the other cities in this comparison differ from Stockholm on several points.
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Figure 1.2: The Stockholm region compared with Copenhagen and Helsinki
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Bilaga: Tio regioners profi ler
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¹ Avser högutbildade i kärnkommunen Bryssel
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¹ Avser högutbildade i kärnkommunen Marseille
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