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1. Sammanfattning

”Stockholmsregionen är en av OECD:s mest framgångsrika storstadsregioner –  
dock inte i ohotad ställning”. Så sammanfattade OECD sin studie OECD Territorial 
Reviews Stockholm som presenterades i mars 2006. Trots ett relativt gott utgångsläge 
såg OECD ett antal områden som kunde utvecklas för att stärka regionens internatio
nella konkurrenskraft. 
 Sedan OECD publicerade sin rapport har omvärldsförutsättningarna delvis ändrats, 
vilket betyder nya utmaningar för regionen. Det handlar om den ekonomiska krisen, den 
ökande globaliseringen av ekonomin och samhället samt ett ökat fokus på klimat och 
energifrågor. Detta förändrar spel
planen men försämrar inte nödvän
digtvis StockholmMälarregionens 
konkurrenssituation. 
 Regionplanenämnden, Stock
holms stad, Länsstyrelsen i 
Stockholm och Tillväxtverket har, 
i samarbete med Näringsdeparte
mentet, initierat en uppföljning av 
OECDstudien. Syftet är att bidra till 
en fortsatt diskussion om hur Stock
holmsregionens internationella kon
kurrenskraft kan stärkas. Uppfölj
ningen fokuserar på fyra områden: 

Näringsliv, innovationer  
och regional tillväxt

Kompetensförsörjning och 
ökat arbetskraftsutbud

Bostadsmarknad

Transportinfrastruktur  
för storstadsregionen
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  fokusområde: 
  näringsliv, innovationer och regional tillväxt

OECD om en ekonomisk utvecklingsstrategi: det krävs en bättre  
sam ordning av aktörer, program och strategier för ekonomisk utveck-
ling. Samarbetet mellan offentlig och privat sektor behöver fördjupas 
och den internationella marknadsföringen förstärkas.  

Utvecklingen sedan 2006
Under den studerade tidsperioden har flera steg mot en ökad samordning tagits. På na
tionell nivå har En nationell strategi för konkurrenskraft, entreprenörskap och syssel-
sättning 2007-2013 tillkommit som ett instrument för att samordna insatser inom olika 
politikområden. Strategin är bland annat vägledande för de regionala utvecklingspro
grammen och strukturfondsprogrammen och betonar vikten av samverkan mellan na
tionell, regional och lokal nivå. Sedan 2007 finns också möjlighet till projektfinansiering 
genom den Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) i Stockholms län. 
 Ett flertal regionala utvecklingsprogram har tagits fram i regionen. Ett exempel är det 
omfattande arbetet med den nya regionala utvecklingsplanen för Stockholms län, RUFS 
2010 som är såväl regionplan som regionalt utvecklingsprogram (RUP). Processen och 
samarbetet i framtagandet av planen har varit omfattande och ett stort antal aktörer har 
bidragit i arbetet vilket förstärkt både den inomregionala dialogen och den storregionala 
utblicken. Efter att planen blivit antagen, våren 2010, följer arbetet med genomförandet – 
det är då av avgörande betydelse att både privata och offentliga aktörer är delaktiga.
 Ett viktigt initiativ på lokal nivå som bidragit till bättre samordning är Stockholm 
Business Alliance (SBA), ett partnerskap mellan cirka 50 kommuner i Stockholm 
Mälarregionen. SBA, som bildades 2006, samlar regionens internationella marknadsfö
ring under det gemensamma varumärket The Capital of Scandinavia. Satsningen, som 
ligger helt i linje med OECD:s rekommendationer, behöver nu utvecklas ytterligare för 
att göra Stockholmsregionen mer känd internationellt.

OECD om företagsklimat: det generella företagsklimatet bör förbättras – 
Stockholm lider brist på nya snabbväxande företag och entreprenörer. 

Utvecklingen sedan 2006 
Regelförenklingar för företagare och entreprenörer har prioriterats på nationell nivå. 
Men nettominskningen av de administrativa kostnaderna har hittills varit liten – eller så 
har kostnaderna för vissa branscher till och med ökat. Problemet måste därför uppmärk
sammas även framöver både av nationella, regionala och lokala aktörer. Ytterligare insat
ser på nationell nivå inkluderar bland annat sänkt bolagsskatt och arbetsgivaravgift, samt 
att den lägre skiktgränsen för statlig inkomstskatt höjts. Åtgärder med fokus på bland 
annat konkurrensutsättning och offentlig upphandling har också genomförts. 

Stockholmsregionens olika geografier
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Varje år görs offentliga upphandlingar av varor och tjänster från regionens företag för 
mångmiljardbelopp. Dessa upphandlingar kan användas för att driva utvecklingen och 
bidra till innovation och nytänkande. När det gäller omställningen till ett klimatneu
tralt samhälle – som är en stor utmaning för hela regionen – kan den offentliga sek
torn agera proaktivt och bidra till nytänkande, bland annat via upphandlingar. 

OECD om klusterutveckling och innovationspolitik: det svenska  
innovationssystemet behöver bli bättre på att stödja innovationer inom 
små- och medelstora företag, inom tjänstesektorn och inom den  
offentliga sektorn. Innovations- och klusterpolitiken behöver också  
anpassas till lokala sammanhang.

Utvecklingen sedan 2006 
Under 2009 presenterades strategiska forskningssatsningar i Sverige inom medicin, 
teknik och klimat. Satsningarna innebär att dessa tre forskningsområden får avsevärda 
tillskott – vilket kommer att påverka regionens forskning och kluster positivt. Ett nytt 
fördelningssystem, baserat på kvalitetsindikatorer, för forskningsanslagen till högskolor 
och universitet har också introducerats. Det nya systemet ger incitament för ökat samar
bete mellan offentliga och privata aktörer, något som enligt OECD behöver utvecklas.
 Sedan länge finns en kritik att satsningarna på FoU ger dåligt utbyte i nya produkter 
och nya affärer. De förändringar som nu genomförts premierar samarbeten mellan läro
säten och företag – och fokuserar tydligare på excellens inom forskningspolitiken. 
 Stöd till kluster och innovationsutveckling lämnas framför allt av myndigheter och 
EU:s strukturfonder. Centrala aktörer är Tillväxtverket och Vinnova som driver flera 
utvecklingsprogram, till exempel VINN Excellence Center. Programmen ligger i linje 
med OECD:s tankar om utvecklat samarbete mellan företag och forskningsinstitutioner. 
Innovationspolitiken är alltjämt till stor del fokuserad på stora och teknikinriktade före
tag, här är utvecklingspotentialen mycket stor. 
 Kritiken från OECD om att den växande tjänstesektorn bättre behöver avspeglas i 
den svenska innovationspolitiken kvarstår – även om det finns exempel på positiva in
satser som stärker tjänsteekonomin. Här kan nämnas Tillväxtverkets program för mil
jödrivna marknader – och på lokal nivå Stockholms universitets tjänsteinkubator som 
startade 2006. Det behövs emellertid fler insatser för att stimulera växande företag och 
öka antalet små och medelstora företag inom regionens starka branscher.
 Sedan 2006 har flera satsningar på innovativa miljöer inletts, till exempel utbygg
naden av Norra Stationsområdet och planeringen av de nya stadsdelarna Norra Djur
gårdsstaden och Lövholmen. Norra Station är en ny stadsdel i anslutning till Karolinska 
Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet (KI) med plats för företag, bostäder och 
forskningslokaler med inriktning mot life science. Satsningen innebär också ett närman
de av de tre universiteten KTH, KI och Stockholms universitet. Norra Djurgårdsstaden 
har högt satta mål för klimatanpassning och inom området kommer företag kunna visa 
lösningar som minimerar bostadsområdens energiförbrukning och klimatpåverkan.
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Genom bildandet av Innovationsbron (2006) har tillgången på kapital för bolag som 
befinner sig i skärningspunkten mellan idé och färdig produkt förbättrats. Kapitalför
sörjningen i små och medelstora företag har underlättats genom förstärkt utlåning via 
ALMI. Tillgången till kapital är fortfarande i viss mån begränsad, även om detta för när
varande kan förklaras av lågkonjunkturen.

 

OECD om nationell storstadspolitik: det finns behov av en nationell stor-
stadspolitik som bättre speglar storstadsregionernas betydelse som tillväxt-
motorer – och som tar hänsyn till städernas särskilda förutsättningar. 

Utvecklingen sedan 2006
Storstadsregionernas betydelse för Sverige är stor och kommer enligt alla prognoser att 
öka. StockholmMälarregionen har goda förutsättningar att vara motor för hela landet. 
Men det räcker inte att regionen själv fokuserar på sina starka sidor och utvecklar dessa. 
Det finns fortfarande ingen tillväxtinriktad storstadspolitik i Sverige. För att Stockholm-
Mälarregionen ska kunna utvecklas till sin fulla potential måste även det tillväxtpoli
tiska perspektivet adresseras på nationell nivå.

vaD kRävS inföR fRamTiDEn?

Mycket har gjorts under perioden för att utveckla förutsättningarna 
för ett konkurrenskraftigt näringsliv. De flesta av OECD:s rekommen-
dationer kopplade till näringsliv, innovationer och regional tillväxt bedöms 
trots det som fortsatt relevanta. Inom fyra områden finns ett särskilt behov 
av ökad handlingskraft i regionen:

öka den regionala samordningen inom näringspolitiken

Ett samlat genomförande av den regionala utvecklingsplanen, RUFS 2010.•	

Utveckla den gemensamma marknadsföringen av Stockholm- •	
Mälarregionen.

Stöd innovation inom den växande tjänstesektorn

Anpassa innovationsstödjande insatser efter tjänstesektorns behov.•	

Använd offentlig upphandling för att främja innovation och för att nå •	
regionala klimatmål.

förenkla för det privata näringslivet

Fortsätt arbetet med regelförenkling.•	

Effektivisera kontakterna med det lokala näringslivet.•	

Utveckla en tillväxtorienterad nationell storstadspolitik
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  fokusområde:  
  kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud

OECD om arbetsmarknadspolitik: det är nödvändigt att öka antalet 
arbetade timmar – få arbetade timmar medför stora kostnader i form  
av ökade utgifter och transfereringar samt minskade skatteintäkter.  
Utmaningen är att bevara välfärdssystemet, samtidigt som trycket på  
de offentliga finanserna ökar på grund av en åldrande befolkning. 

Utvecklingen sedan 2006
Ett antal åtgärder på nationell nivå har genomförts för att öka arbetskraftsutbudet och 
antalet arbetade timmar. Hit hör jobbskatteavdraget och förändringar i arbetslöshets
ersättningen. 
 Inom StockholmMälarregionen pågår åtskilliga samarbeten mellan kommuner och 
regionala aktörer kring kompetens och arbetskraftsförsörjning – till exempel Jobbtorg 
Stockholm med fem lokala jobbtorg i olika stadsdelar i Stockholms stad. Jobbtorgen är 
en gemensam ingång till Stockholms stads arbetsmarknadsinsatser för arbetslösa, flyk
tingar, ungdomar och sfi-studerande.
 Matchning Södertörn är ett samarbete mellan Södertörns åtta kommuner, Arbetsför
medlingen, Företagarna, Stockholms Handelskammare och näringslivet – med Tillväxt
verket och svenska ESF-rådet som medfinansiärer. Målet med projektet är att nyanlända 
lättare ska kunna komma in i arbetslivet och att varje persons kompetens ska tillvaratas.
 OECD pekade också på utbyggnaden av den fysiska infrastrukturen för bostäder och 
transporter som en viktig faktor för att öka arbetskraftens rörlighet. Sedan 2006 har en 
rad beslut tagits om förbättringar av transportsystemet som kommer att möjliggöra en 
fortsatt förstoring och förtätning av regionen. Detta kommer även att bidra till att öka 
rörligheten, matchningen, specialiseringen och konkurrensen på arbetsmarknaden. 

OECD om integration av invandrare: den höga arbetslösheten bland 
invandrare är ett problem. Därför bör introduktionsverksamheten och 
incitamenten för ett snabbt inträde på arbetsmarknaden förbättras. 
Insatser bör riktas mot arbetsgivarnas efterfrågan på invandrad arbets-
kraft samt för att förändra attityderna gentemot invandrare. 

Utvecklingen sedan 2006
På nationell nivå har insatser som instegsjobb och nystartsjobb genomförts. Några exem
pel på regionala initiativ för att integrera invandrare är Sfx i Stockholms län och Kom
munförbundet Stockholms läns (KSL) samverkansöverenskommelse. Sfx i Stockholms 
län, som driver yrkesinriktad utbildning i svenska för invandrare respektive svenska som 
andraspråk, har utvecklats kraftfullt. Sfx har bidragit till att korta tiden för nyanlända 
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invandrare att komma in på arbetsmarknaden – och i förlängningen integreras i det 
svenska samhället. KSL:s samverkansöverenskommelse är viktig då den samlar samtliga 
kommuner i Stockholms län i ett gemensamt arbete för att bli ett föredöme när det gäller 
introduktionen av flyktingar och asylsökande. Arbete pågår även i andra län, till exempel 
Flyktingsamverkan Västmanland.
 Däremot har det inte gjorts några uttalade satsningar för att förändra infödda 
svenskars attityder till personer som är födda utomlands – inte heller för att motverka 
diskriminering. Det är därför tveksamt om utvecklingen går i riktning mot att se ökad 
mångfald som en tillgång, vilket OECD förespråkade. Fortfarande finns få exempel där 
det offentliga agerat förebild för mångfald i arbetslivet. Statistik visar också att arbets
lösheten bland utrikes födda – i såväl goda som sämre ekonomiska tider – är högre än 
för inrikes födda. Skillnaderna är dock mindre i Stockholms län än i riket som helhet. 
Fortfarande tar det också lång tid att integreras på arbetsmarknaden. 

OECD om ungdomsarbetslöshet: ungdomsarbetslösheten är ett  
problem som kräver särskilda insatser.

Utvecklingen sedan 2006
På nationell nivå har insatser som lärlingsplatser och nystartsjobb införts. Regionala pro
jektsatsningar som fokuserar på ungdomar i arbetslöshet har också genomförts, till exem
pel Communicare Job College som drivs av 26 kommuner i Örebro, Västmanlands och Sö
dermanlands län. Men effekter kan ännu inte avläsas i en minskad ungdomsarbetslöshet. 
Naturligtvis spelar konjunkturnedgången sedan 2008 en stor roll. Ungdomsarbetslösheten 
kvarstår som ett högt prioriterat område där ytterligare insatser krävs. 
 När det gäller regionala och nationella insatser för att förbättra kompetensförsörj
ningen och den högre utbildningen är samsynen på lokal, regional och nationell nivå stor 
om betydelsen av att höja befolkningens generella utbildningsnivå. Insatser för att till
godose en ökad efterfrågan på högutbildad arbetskraft – och motverka den förväntade 
bristen på högutbildad arbetskraft – har hög prioritet. I samverkan med flera aktörer har 
därför Regionplanenämnden vid Stockholms läns landsting initierat handlingsprogram
met Kunskapsregion Stockholm.  
 Inom StockholmMälarregionen har Mälardalsrådet också initierat ett storregionalt 
arbete – Stjärnbildning – för att lyfta fram utbildnings och forskningsfrågor som har 
avgörande betydelse för regionens långsiktiga tillväxt och konkurrensförmåga. 
 En allt större del av regionens studenter kommer från utlandet. Men hittills har det 
varit svårt för studenterna att få stanna kvar efter avslutade studier. Genom den nya 
lagen om arbetskraftsinvandring ökar möjligheterna att få permanent uppehållstillstånd 
för arbete. Dessutom kan gäststudenter söka arbetstillstånd från Sverige. Detta öppnar 
för att kompetens lättare kan tillföras regionen, vilket stärker såväl näringslivet som den 
högre utbildningen och forskningen. 
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vaD kRävS inföR fRamTiDEn?

Många insatser för att stärka kompetensförsörjningen och öka  
arbetskraftsutbudet i regionen har genomförts. Men den problem- 
bild som OECD pekade på i sin rapport kvarstår fortfarande till stor del. Fort-
satt målmedvetet arbete krävs. Tre områden har ett särskilt behov av ökad 
handlingskraft i regionen:

Se mångfalden på arbetsmarknaden som en tillgång

Förändra attityderna hos arbetsgivarna.•	

Effektivare validering av invandrares kompetens.•	

kraftsamla regionalt mot ungdomsarbetslösheten

Skapa en regional arena för att hjälpa ungdomar till arbete.•	

Utveckla lärlingsplatser.•	
   
 öka tillgången på högutbildad arbetskraft

Öka kvaliteten på de grundläggande utbildningsnivåerna.•	

Öka kapaciteten och effektiviteten vid regionens lärosäten.•	

Öka inflödet av högutbildad arbetskraft.•	

Förbättra de studiesociala förhållandena.•	
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  fokusområde:  
  Bostadsmarknad

OECD om ökat bostadsbyggande: bostadsbristen i Stockholms län  
är allvarlig – bostadsbyggandet i regionen måste öka. Fler bostäder  
måste till, dels för att kompensera för tidigare perioder med lågt  
byggande, dels för att möta efterfrågan från dem som flyttar in till  
regionen i framtiden.

Utvecklingen sedan 2006
Regeringen har ändrat principerna för utformningen av incitamenten för bostadsbyg
gande. Istället för direkta stöd till producenterna inriktas politiken mot att stimulera efter
frågan och ge större utrymme för marknadskrafterna att styra utbudet. Många regeländ
ringar som är tänkta att påverka rörligheten på bostadsmarknaden har också genomförts, 
till exempel förändringar i fastighetsskatten och reavinstbeskattningen. Dessa åtgärder 
har emellertid kritiserats för att vara negativa för rörligheten. 
 Stockholms stad har infört en rad olika incitament för att stimulera ökat bostads
byggande, till exempel halverade tomträttsavgälder. 

OECD om översyn av hyressättningen: systemet för hyresförhand-
lingar och hyressättning ger, i kombination med höga markpriser,  
inte rätt incitament att bygga nya hyresbostäder. Bruksvärdessystemet 
bör reformeras.

Utvecklingen sedan 2006
Systemet för hyressättning har utretts grundligt. Förslag på konkreta förändringar har 
också presenterats – men dock inte genomförts. Under 2010 avser regeringen lägga en 
proposition om förändrade regler för hyressättningen och reglering av allmännyttan. 
Genom en ny lag kan bruksvärdesprincipen frångås för nybyggda hyresbostäder, vilket 
bör öka intresset för nybyggnation. Fastighetsägaren får ökade möjligheter att täcka sina 
kostnader. 
 Det finns också förväntningar på att den föreslagna Stockholmsmodellen för hyres
sättning ska få stora effekter både på rörligheten i det befintliga bostadsbeståndet och för 
att öka nybyggandet. Genom att det blir möjligt att sätta högre hyror i attraktiva lägen 
kommer dessa att lättare attrahera hyresrättsprojekt. Möjligheten att ta ut högre hyror kan 
också på sikt leda till att en delvis ny kategori högprofilerade hyresrätter skapas. 
 Emellertid kan Stockholmsmodellen få negativa konsekvenser för bostadssegrega
tionen i regionen då dagens segregation kan komma att öka i takt med att hyrorna tydli
gare avspeglar de boendes betalningsvilja och betalningsförmåga. 
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OECD om kommunernas delaktighet i regional bostadsplanering: 
för att kunna stödja arbetet att skapa en flerkärnig region bör kommu-
nerna göras mer delaktiga i den regionala bostadsplaneringen.

Utvecklingen sedan 2006
Flera initiativ har tagits, till exempel den regionala bostadsgruppens nätverk där bygg
branschen möter det offentliga. Den omfattande processen för att ta fram RUFS 2010 
har också gett både kommuner och län möjlighet att påverka den regionala planeringen. 
Med den stora bostadsbrist som finns i regionen behöver samverkan på den regionala ni
vån utvecklas så att samtliga kommuner, utifrån sina förutsättningar, tar ett gemensamt 
ansvar för bostadsförsörjningen. 
 När det gäller klimat och energi har insatser gjorts både på nationell och lokal nivå, 
bland annat kring hur bygg och fastighetsbranschen kan ta större miljöhänsyn. Ett exempel 
är Bygga-bo-dialogen – ett samarbete mellan företag, kommuner, myndigheter, regering 
samt Delegationen för hållbara städer som arbetar för att stimulera hållbar stadsutveckling. 
 Stockholms stad har beslutat att de nya stadsdelarna Norra Djurgårdsstaden och 
Lövholmen ska ges en tydlig miljöprofil. Ambitionen är att befästa Stockholms position 
som ledande i klimatarbetet och arbetet med hållbar stadsutveckling. En stor utmaning 
som hela regionen står inför är upprustningen av hus med dåliga energiegenskaper – 
främst fastigheter inom miljonprogrammet. Här finns en stor potential för effektiviserad 
energianvändning.

vaD kRävS inföR fRamTiDEn?

Bostadsbristen i regionen är fortsatt stor och hämmar regionens  
utveckling. Inom tre områden finns ett särskilt behov av ökad  
handlingskraft för att ytterligare utveckla regionens bostadsmarknad:

hålla en hög och jämn nivå på bostadsbyggandet

Utveckla formerna för kommunal samverkan.•	

Arbeta med att höja områdens attraktivitet.•	
 
Se till att hyresrättens andel upprätthålls

Öka incitamenten för att bygga kommunala och privata hyresrätter.•	

öka rörligheten på bostadsmarknaden

Utveckla verktyg och avsätt resurser för att motverka segregation.•	

Öka spridningen av olika upplåtelseformer.•	
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  fokusområde:  
  Transportinfrastruktur för storstadsregionen

OECD om politiska strategier och regional planering: ett ökat och  
mer samlat regionalt ansvar för kollektivtrafikfrågorna bör utvecklas. 
Hinder för samarbete mellan offentlig och privat sektor bör undanröjas. 

Utvecklingen sedan 2006
Uppdelningen av ansvaret för kollektivtrafiken är oförändrad sedan OECD:s studie 
2006. För att möta behovet av samordnade prioriteringar inom infrastruktur och trans
porter har informella regionala samarbeten genomförts – till exempel En bättre sits. 
Regeringens beslut att godkänna ansökan om att gemensamt bedriva pendeltågstrafik 
mellan Stockholm och Uppsala är också ett exempel hur samordningen ökat.
 När det gäller offentlig-privat samverkan (OPS) har ingen större utveckling skett. 
Förslaget till ny kollektivtrafiklag, tillsammans med andra förslag om ytterligare mark
nadsöppningar inom transportsektorn, kan dock komma att öka samarbetet mellan of
fentlig och privat sektor på transportområdet – i linje med OECD:s rekommendationer.

OECD om åtgärder i transportsystemet: transportsystemets kapacitet 
har inte utvecklats i takt med vare sig befolkningsökning eller ekonomi. 
Investeringarna i transportinfrastrukturen har allmänt sett legat på en 
låg nivå, vilket bidragit till otillräcklig matchning med arbetsmarknaden 
och en lägre ekonomisk tillväxt i regionen. Tillgänglighets- och trängsel-
problemen bör angripas mer effektivt.

Utvecklingen sedan 2006
OECD:s rekommendationer och slutsatser är fortfarande aktuella, trots att betydande 
satsningar gjorts – till exempel Norra Länken, Förbifart Stockholm och Citybanan. 
Trängselskatten, som är permanent sedan 2007, används som ett effektivt styrmedel för 
att begränsa trafiken – men även för att finansiera trimningsåtgärder i befintligt vägnät.
 Insatser har också gjorts för att stärka storstadsperspektivet i infrastrukturplane
ringen och få transportinfrastrukturen mer i balans med befolkningsutvecklingen och 
den ekonomiska tillväxten i regionen. Det finns också inslag både i Stockholmsöverens-
kommelsens åtgärdsprogram och i den nationella och den regionala transportinfra
strukturplanen som, i enlighet med OECD:s rekommendationer, stärker Stockholm 
Mälarregionens anknytning till det internationella trafiksystemet. Åtgärdsplaneringen 
för Stockholms län har bedrivits framgångsrikt i samarbete mellan nationella och regio
nala nivån och lagt en god grund för framtiden. 
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vaD kRävS inföR fRamTiDEn?

Det finns tydliga brister i Stockholm-Mälarregionens transport - 
system, vilket begränsar regionens tillväxt och internationella kon-
kurrenskraft. Åtskilliga år av målmedvetna insatser kommer att krävas innan 
problemen kan anses vara lösta. Inom tre områden finns ett särskilt behov av 
ökad handlingskraft i regionen för att ytterligare utveckla transportsystemet:

förvalta och trimma transportsystemet

Fokusera på drift och underhåll.•	

Trimma transportsystemet kontinuerligt.•	

fortsätt att utveckla regional samverkan inom transportområdet 

Säkerställ att en större andel av det ökade trafikarbetet förs över till  
kollektivtrafiken
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Så här läser du rapporten
Stockholmsregionen i utveckling. Uppföljning av OECD Territorial Reviews  
Stockholm är uppdelad i fyra fokusområden:

näringsliv, innovationer och regional tillväxt (kapitel 3)

kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud (kapitel 4)

Bostadsmarknad (kapitel 5)

Transportinfrastruktur för storstadsregionen (kapitel 6) 

I respektive kapitel bedöms om OECD:s problembeskrivning kvarstår, vad som  
gjorts för att förbättra de svagheter som OECD noterade – och om strategier, beslut 
och åtgärder gått i den riktning som OECD rekommenderade. Kapitlen avslutas 
med förslag om var ökad handlingskraft behöver tillföras för att ytterligare stärka 
regionens internationella konkurrenskraft.
 
Utöver dessa fyra områden presenterade OECD även rekommendationer om  
styrelseformer för storstadsregionen. Detta tema har emellertid inte följts upp  
specifikt, då det är en del av den pågående diskussionen om Sveriges framtida  
regionala indelning. Däremot finns en sammanfattning av utvecklingen inom  
området sist i inledningskapitlet, under punkt 2.3. 
 
Sedan OECD studerade Stockholmsregionen har omvärldsförutsättningarna  
del vis förändrats och några utmaningar har ytterligare accentuerats. Nya  
omvärldstrender och deras betydelse för Stockholmsregionen beskrivs under 
punkt 2.2 i inledningskapitlet. 
 
När referenser görs till OECD avses genomgående de analyser och slutsatser som 
lades fram i OECD Territorial Reviews Stockholm.

gEOgRafiSka avgRänSningaR SOm använDS i UppföljningEn

Stockholm-Mälarregionen: Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Örebro •	
och Västmanlands län.

Östra Mellansverige (i RUFS 2010): Stockholms, Östergötlands, Örebro, •	
Södermanlands, Uppsala, Gävleborgs och Västmanlands län. 

Strukturfondspartnerskapet Östra Mellansverige: Östergötlands,  •	
Örebro, Södermanlands, Uppsala och Västmanlands län.

Stockholmsregionen: används då geografin inte är avgränsad enligt ovan.•	  
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2. Inledning: Förändrade omvärldsförutsättningar
sedan 2006

2.1 vad OECD rekommenderade – en sammanfattning

Näringsliv, innovationer och regional tillväxt
I OECDstudien framkom att Stockholm enligt vissa socioekonomiska indikato
rer rankas bland de bästa storstadsregionerna i världen. Den goda placeringen 

förklarades bland annat av en stark forsknings och utvecklingspotential, en stor kon
centration av avancerade logistiska och finansiella företagstjänster, en hög sysselsätt
ningsnivå och att man utnyttjat huvudstadsrollen på ett bra sätt. Stockholm uppvisade 
också en mycket god innovationsförmåga, särskilt inom de högteknologiska och avan
cerade tjänstesektorerna, som agerat motor för den ekonomiska tillväxten. Men denna 
ställning är enligt OECD inte ohotad och ska inte tas för given.
 En viktig kritik från OECD gällde bristen på koordinerade initiativ för att stimulera 
utvecklingen. Bland annat pekade man på den stora mängden aktörer på olika geografiska 
nivåer och att de regionala tillväxtavtalen (RTA), tillväxtprogrammen (RTP) och utveck
lingsprogrammen (RUP) inte var tillräckligt kraftfulla för att hålla samman insatserna. 
Situationen beskrevs som ett lappverk av splittrade program initierade på lokal, regional, 
nationell och internationell (EU) nivå. Dessutom konstaterades att den nationella nivån 
visat alldeles för litet intresse för Stockholmsregionen, bland annat i fördelningen av regio
nala utvecklingsmedel. OECD bedömde att det krävdes en bättre samordning av åtgärder 
och en långsiktig och övergripande regional ekonomisk utvecklingsstrategi.1 
 I OECDrapporten framhölls vidare att ett fördjupat samarbete med den privata 
sektorn är ett måste för att kunna utveckla en övergripande regional strategi. Detta före
slogs kunna ske genom ett gemensamt forum, ett ”konkurrenskraftsråd”.
 OECD såg stora problem när det gäller det generella företagsklimatet och framhöll att 
Stockholm lider brist på nya snabbväxande företag och entreprenörer, vilket är en utma
ning i en allt mer kunskapsdriven ekonomi. Därför lyfte man fram en gynnsammare regel 
och beskattningsstruktur som mycket viktigt. I resonemangen pekade OECD på problem 
med incitamentsstrukturer och konkurrensförhållanden på olika marknader. I studien 
framhölls även behovet av att stimulera entreprenörskapet, som är relativt lågt i Sverige. 
Vikten av att erbjuda incitament för att stimulera tillväxten hos små företag lyftes också.
 OECD ansåg att många av StockholmMälarregionens kluster domineras av ett eller 
några få företag (den så kallade Stockholmsmodellen). Därför gav OECD rekommen
dationen att anpassa kluster och innovationspolitiken till lokala sammanhang, bland 
annat genom att i StockholmMälarregionen stimulera konkurrensen inom klustren och 
få dem att locka till sig talanger och företag utifrån. Att få fler nya snabbväxande företag 
som kan stimulera det regionala innovationssystemet bedömdes som viktigt. OECD 

 1 En ekonomisk utvecklingsstrategi enligt OECD:s terminologi kan i det närmaste sägas motsvaras av 
  utvecklingsstrategier inom det regionala tillväxtarbetet.
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rekommenderade även en samordning av regionens klusterinitiativ för att undvika dub
bleringar och för att öka den internationella konkurrenskraften.
 En viktig del i OECD:s kritik var att det svenska innovationssystemet stöder de stora 
företagens FoU, men inte fungerar lika bra för de små företagen. Innovationspolitiken tende
rar också att favorisera teknik och prototyputveckling. OECD lyfte också vad de kallade ”den 
svenska paradoxen” – att satsningar på FoU ger dåligt utbyte i nya produkter och nya affärer. 
 OECD framhöll i sin rapport betydelsen av den ökade tillväxten i tjänstesektorn, nå
got som de ansåg bättre behöver avspeglas i den svenska innovationspolitiken. OECD var 
också kritisk mot den starka nationella styrningen av innovationspolitiken. Enligt OECD 
måste den svenska innovationspolitikens regionala fokus stärkas och anpassas efter 
lokala sammanhang, till exempel en storstadsregion som Stockholm. Kritiken handlade 
både om att de nationella aktörerna lyssnade för lite och att de regionala och lokala aktö
rerna inte var tillräckligt kraftfulla i att formulera sina synpunkter. 
 Ytterligare en viktig rekommendation från OECD var att utveckla den internatio
nella marknadsföringen. StockholmMälarregionen är Sveriges i särklass största region. 
Ur ett internationellt perspektiv är regionen trots sina styrkor relativt okänd. För att 
effektivt kunna konkurrera internationellt såg OECD ett behov av att den funktionella 
regionen ytterligare knyts samman och ges förutsättningar att växa. Vikten av att öka 
attraktiviteten för utländska forskare och experter lyftes också. 
 I OECDrapporten diskuterades också behovet av en nationell politik – en storstadspoli
tik – som bättre speglar storstadsregionernas betydelse som tillväxtmotorer och tar hänsyn 
till deras särskilda förutsättningar. Läs mer om näringsliv och innovation i kapitel 3.

Kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud
OECD konstaterade att Sveriges ekonomiska resultat sedan mitten av 1990talet 
varit imponerande på många sätt tack vare strukturella och makroekonomiska 

reformer. OECD konstaterade samtidigt att vad gäller StockholmMälarregionens arbets
marknad har antalet arbetade timmar minskat. För att bibehålla den goda utvecklingen 
ansåg OECD att det var nödvändigt att insatser fokuseras på att öka antalet arbetade 
timmar. Ett lågt antal arbetade timmar medför på kort sikt stora kostnader för regionen i 
form av bland annat ökade utgifter och transfereringar samt minskade skatteintäkter. 
 I rapporten konstaterades att ett lågt antal arbetade timmar även får konsekvenser på 
lång sikt. Sverige står inför en framtida, demografisk strukturomvandling när befolkningen 
blir allt äldre och födelsetalen sjunker. Som ett resultat kommer andelen arbetsföra i befolk
ningen att minska ytterligare, vilket innebär att den ekonomiska tillväxten bromsas upp. 
OECD såg en stor utmaning för StockholmMälarregionen i att bevara välfärdssystemet, 
samtidigt som trycket på de offentliga finanserna ökar i takt med att den allt äldre befolk
ningen efterfrågar fler offentliga tjänster inom hälso- och sjukvård samt äldreomsorg. 
 Inom arbetsmarknadspolitiken ansågs det betydelsefullt att främja arbetsmarkna
dens effektivitet och matchningsprocesser i stort. Detta var särskilt påtagligt vad gäller 
invandrare, ungdomar samt sjukskrivna och förtidspensionerade. OECD betonade även 
betydelsen av att sänka skatterna på arbete, för att öka arbetskraftsutbudet.
 Det låga antalet arbetade timmar bland invandrare ansågs allvarligt, särskilt efter
som invandrare också var överrepresenterade bland förtidspensionerade och långtids
sjukskrivna. OECD föreslog att åtgärder framför allt riktas mot introduktionsverksam
heten och incitamenten för ett snabbt inträde på arbetsmarknaden. Insatser bör även 
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i större utsträckning än tidigare riktas mot arbetsgivarnas efterfrågan av invandrad 
arbetskraft, samt mot infödda svenskars negativa attityder mot invandrare. 
 Det svenska sjukförsäkringssystemet gav enligt OECD låga incitament att arbeta mer. 
De såg alltför många uteslutningsmekanismer knutna till ungdomarnas inträde på arbets
marknaden. För att öka antalet arbetade timmar i StockholmMälarregionen underströks 
vikten av att förändra dessa strukturer. Läs mer om kompetens och arbetskraft i kapitel 4.

Bostadsmarknad
För att StockholmMälarregionens näringsliv ska utvecklas till att bli mer inno
vativt och dynamiskt är tillgången till bostäder viktig. OECD såg en allvarlig 

bostadsbrist i Stockholms län som tillsammans med en överbelastning av vägar och 
järnvägar hindrade arbetsmarknaden från att fungera effektivt och därmed hämmade 
regionens konkurrenskraft. OECD konstaterade att byggandet av nya bostäder i regionen 
måste öka, dels för att kompensera för tidigare perioder med för lågt byggande, dels för 
att möta efterfrågan från dem som flyttar till regionen i framtiden.
 Systemet för hyresförhandlingar och hyressättning hade enligt OECD inte gett de 
privata och offentliga intressenterna rätt incitament att bygga nya hyresbostäder, vilket 
det finns ett stort behov av. Det faktum att vinsterna är små och att det finns risk för för
luster på hyresmarknaden har avskräckt många privata hyresvärdar från att bygga nya 
hyresfastigheter. Detta har i sin tur skapat gynnsamma förutsättningar för omvandling 
av hyresrätter till bostadsrätter, vilket enligt OECDstudien motverkade en god balans 
av olika upplåtelseformer. 
 I rapporten konstaterades att regleringen av hyressättningen – i kombination  
med höga markpriser och byggkostnader – har gjort att incitamenten för byggande av 
hyresbostäder varit små och lett till bristande konkurrens på marknaden. Enligt OECD 
avskräckte den låga lönsamheten inte bara privata utan också offentliga aktörer som 
allmännyttiga bostadsföretag att genomföra nybyggnationer.
 I OECDstudien framfördes också kritik mot den svenska regleringen av hyressätt
ningen, som utgår från ett bruksvärdessystem och sätter nivåer för hyrorna i både offent
liga och privata hyresbostäder. Systemet sågs ha bidragit till bristande effektivitet. 
 OECD konstaterade att staten spelar en viktig roll i skapandet av starkare incitament 
för bostadsbyggande. En rekommendation var att de politiska beslut som fattas för att åt
gärda bostadsbristen bör säkerställa att hyresförhandlingarna gör det möjligt för bostads
företagen att inte bara täcka sina kostnader utan även kunna göra vinster.  Kommunerna 
borde också göras mer delaktiga i de regionala strategierna för bostadsplanering för att 
kunna stödja arbetet att skapa en flerkärnig region. Det skulle också enligt OECD gynna 
ett ”nedifrån och upp”perspektiv i regionens styrning. Läs mer om bostäder i kapitel 5.

Transportinfrastruktur för storstadsregionen
För att bibehålla Stockholms ekonomiska konkurrenskraft och stödja integratio
nen i StockholmMälarregionen framhöll OECD att det kommer att vara mycket 

viktigt att utveckla ett effektivt transportnät. OECD konstaterade att transportnätens 
kapacitet inte har utvecklats i takt med vare sig befolkningsökningen eller ekonomin. 
 Stockholmsregionens anslutning till det internationella trafiksystemet beskrevs 
som underutvecklad och ett hinder för regionens utveckling. Trots sitt centrala läge i 
Östersjöområdet ligger regionen ändå i Europas utkant med stora avstånd till den euro
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peiska och globala marknadens tyngdpunkt. Förbindelserna i den Nordiska triangeln 
(Stockholm, Köpenhamn, Oslo) bör förstärkas för att öka StockholmMälarregionens 
konkurrenskraft genom synergieffekterna från de andra storstadsområdena. Arlandas 
betydelse för de internationella flygförbindelserna framhölls.
 OECD pekade också på att transportinvesteringarna allmänt sett har legat på en låg 
nivå i Sverige och under genomsnittet för OECDländerna. Otillräckliga investeringar 
i transportinfrastrukturen har medfört tillgänglighetsproblem och trängsel. En kon
sekvens av denna underinvestering är en otillräcklig matchning på arbetsmarknaden i 
regionen och en lägre ekonomisk tillväxt.
 OECD framförde att uppdelningen av ansvaret för kollektivtrafiken mellan staten och 
kommunerna samt mellan olika län allvarligt hämmar genomförandet av en samman
hängande politik för StockholmMälarregionens transportsystem. I vissa fall bedömdes 
också ansvarsfördelningen leda till ineffektivitet när det gäller resor mellan länen. Det 
fanns också andra hinder som OECD ansåg borde undanröjas, exempelvis för samarbete 
med den privata sektorn vad gäller investeringar i infrastruktur. Det finns få exempel på så 
kallade offentlig-privata partnerskap (OPS) för infrastrukturutveckling i regionen.
 Den nationella politiken återspeglade inte heller, enligt OECD, StockholmMälarre
gionens betydelse som ekonomisk motor för den svenska ekonomin. Ett stöd för den eko
nomiska tillväxten i Stockholm skulle ge klara ekonomiska fördelar för den svenska ekono
min som helhet. Tvärtom har de nationella prioriteringarna av investeringar i infrastruktur 
bidragit till att hålla tillbaka tillväxten i Stockholm. Läs mer om transporter i kapitel 6.

2.2 Tre omvärldstrender ger nya förutsättningar

Sedan OECD publicerade sin rapport har omvärldsförutsättningarna delvis förändrats 
och några utmaningar har ytterligare accentuerats. Den internationella finanskrisen 
som bröt ut under hösten 2008 har fått vittgående ekonomiska återverkningar också i 
Sverige, även om Stockholmsregionen har drabbats relativt sett mindre än andra delar 
av landet. Takten i globaliseringen av ekonomin och samhället har tagit ytterligare fart. 
Vidare har fokus på klimat och energifrågorna ökat ytterligare, inte minst i samband 
med klimatförhandlingarna i Köpenhamn i december 2009. I spåren av den ekonomiska 
krisen kan också dyrare energiråvaror och högre energipriser förutses. 
 Dessa tre omvärldstrender förändrar spelplanen, men försämrar inte nödvändigtvis 
regionens konkurrenssituation. StockholmMälarregionen bedöms ha goda möjligheter 
att även i framtiden positionera sig som en progressiv och innovativ region i konkurrens 
med andra stadsregioner i Europa och övriga världen.

Den ekonomiska krisen
När OECD:s Stockholmsrapport skrevs år 2006 var konjunkturen på väg att nå sin kul
men, nu (2009) upplever vi vad som beskrivs som den värsta ekonomiska krisen sedan 
depressionen på 1930-talet. BNP föll dramatiskt i slutet av 2008. I flertalet västländer 
var nedgången under det första kvartalet 2009 fyra procent eller mer, jämfört med för
sta kvartalet 2008. I många östeuropeiska länder var fallet än mer dramatiskt medan 
starka utvecklingsländer, som Kina och Brasilien, däremot har lyckats behålla relativt 
goda tillväxttal. Det finns tecken på att nedgången planat ut under 2009, bland annat 
har antalet varsel minskat betydligt (figur 2.1). Men det finns också en risk att krisen går 
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Stockholms län Stockholm-Mälarregionen Stockholms stad

in i en andra fas när varsel omsätts i faktiska uppsägningar och arbetslöshet. De kraftiga 
stimulansåtgärderna världen över ger dock anledning att hoppas på en återhämtning, 
men det kan ta flera år innan vi är tillbaka på ”normala” tillväxttal. 
 Effekterna på Stockholmsregionen är ännu relativt milda i jämförelse med andra 
svenska regioner. I samband med ITkraschen i början av 2000talet drabbades Stock
holm inledningsvis hårt till följd av branschens höga närvaro i regionen, men återhäm
tade sig snabbt tack vare den diversifierade ekonomin där andra branscher som hade en 
starkare efterfrågan kunde svara för tillväxten. 

figur 2.1 varsel i Stockholm-mälarregionen,  
Stockholms län respektive Stockholms stad

figur 2.2 varsel i Stockholm-mälarregionen, Stockholms län och  
Stockholms stad som andel av rikets varsel

Källa: Arbetsförmedlingen  

 2007 2008 2009

 2007 2008 2009
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Den pågående globala lågkonjunkturen innefattar en bred nedgång som främst drabbat 
den exportorienterade tillverkningsindustrin med stödjande verksamheter. Den kun
skapsintensiva tjänstenäringen, som i Stockholm står för en stor del av sysselsättningen, 
har klarat sig betydligt bättre. 
 För att samordna regionala aktörer – till exempel fackföreningar, företag (arbets
givare), myndigheter och politiker – med anledning av de ökande varslen tillsatte rege
ringen under 2008 så kallade regionala varselsamordnare. Samordnare är i regel lands
hövdingen i respektive län samt regionförbundets ordförande. I Stockholm har fokus för 
varselsamordnarna kommit att ligga på kompetensförsörjning. 

En ökande globaliseringstakt
Under 1990talet och inledningen av 2000talet beskrevs globaliseringen ofta i termer 
av hot. Inte minst gällande flytt av produktion till låglöneländer, men även svårigheter 
att konkurrera kompetens och attraktionsmässigt i en värld där metropolerna styr allt 
mer av den ekonomiska aktiviteten. Till viss del har farhågorna besannats, exempelvis 
har priserna för svenska exportvaror/tjänster i relation till svenska importvaror/tjänster 
(terms of trade) en fallande trend. Samtidigt har Sverige fortsatt ett betydande överskott 
i utrikeshandeln och ett tämligen balanserat utbyte även med snabbt växande låglöne
länder som Kina.2 Det finns därför goda skäl att se globaliseringen som en möjlighet. 
 På senare år har det emellertid blivit allt mer tydligt att världshandeln, likväl som 
den geopolitiska maktbalansen, skiftar fokus mot Asien som förmodas komma att domi
nera den tredje vågen i industrialismens historia (Europa dominerade den första, USA 
den andra). Begreppet BRIC används ofta för att referera till tillväxtekonomierna Brasi
lien, Ryssland, Indien och Kina. Indien och Kina är båda snabbt växande ekonomier med 
ambitioner att leda den globala ekonomiska utvecklingen under det 21:a århundradet. 
Samtidigt är det tydligt att Ryssland genom sina råvarutillgångar återvunnit en makt
position och aspirerar på ett större inflytande i det geopolitiska sammanhanget. I Syd
amerika har Brasilien visat stabilitet och växande styrka med en ekonomisk utveckling 
som till och med förmått stå emot turbulensen i finanskrisens spår. 
 När det gäller Sveriges totala varuimport under perioden 19982007 är det framför 
allt Ryssland och Kina som ökat sina andelar och de är idag mer betydelsefulla import
länder än både USA och Japan. På exportsidan har andelarna som går till Ryssland och 
Indien vuxit snabbt, medan exporten till Kina inte ökat nämnvärt. 
 Det är emellertid tydligt att de närbelägna marknaderna i Östersjöområdet och  
Europa står för huvuddelen av den svenska utrikeshandeln – och att de förväntas göra 
det även i den närmaste framtiden. Men nya marknader för svensk utrikeshandel och 
svenska företag är viktiga för tillväxten i den svenska ekonomin. Ryssland tillhör dess
utom närområdet och har av enbart det skälet stor betydelse. Dessutom har Sveriges 
handel med länder som Kina och Ryssland snabbt ökat i omfattning. I Kinas fall finns 
potential att i ett längre perspektiv få en lika stor betydelse för världsekonomin som USA 
haft under större delen av 1900talet. 
 Sedan ett antal år tillbaka uppmanar den kinesiska regeringen företag i Kina att  
”go global”, det vill säga investera i utlandet. Flera kinesiska etableringar och investeringar 

 2 Sett till hela perioden 2000-2008.
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är sannolikt att vänta i StockholmMälarregionen med tanke på vår framträdande posi
tion inom starka, teknologibaserade tillväxtområden som informations och kommuni
kationsteknik (IKT) och life science. Det mer närbelägna Ryssland kan också förväntas 
få en stor betydelse för Stockholmsregionen och Sverige. 
 I Sverige har den ökande globaliseringstakten bland annat uppmärksammats genom 
att regeringen i december 2006 tillsatte ett Globaliseringsråd. Globaliseringsrådet har 
haft till uppgift att analysera och komma med förslag till hur Sverige kan hävda sig i en 
tid av fortsatt globalisering. I sin slutrapport (maj 2009) konstaterar Globaliseringsrådet 
att Sverige har goda förutsättningar att klara sig bra i konkurrens med andra marknader 
om vi använder våra starka sidor rätt. För att göra detta måste frågor om hur vi vässar 
vår konkurrenskraft och stärker vår omställningsförmåga få högsta prioritet. Flera av 
de förslag Globaliseringsrådet för fram ligger i linje med vad OECD rekommenderade. 
Några exempel på detta är förslag om fortsatt arbete med regelförenklingar, förslag om 
fortsatta satsningar på tjänstesektorn genom att öka tjänsteexporten samt förslag om att 
arbeta med en svensk huvudkontorsstrategi. 
 
Fokus på klimat och energi
Stockholmsregionen har, i likhet med konkurrerande regioner, ett stort omställningsar
bete framför sig och en rad utmaningar kopplade till framför allt regionens energibehov 
och utsläpp av växthusgaser. Energikostnaderna kan förväntas stiga samtidigt som det 
ställs allt högre krav på energieffektivitet, minskade utsläpp av växthusgaser och håll
bara energikällor. Mål och strategier på internationell och nationell nivå sätter ramarna 
för regionens handlingsutrymme. Det internationella målet att begränsa temperaturök
ningen till max två grader jämfört med förindustriell tid är även styrande för regionens 
energi och klimatarbete. Den regionala utvecklingsplanen för Stockholms län, RUFS 
2010, argumenterar för utsläppsminskningar till 2030 i storleksordningen 4050 pro
cent eller två ton per invånare och år jämfört med 2005 års nivå.3

 Visionen för den svenska klimat och energipolitiken är att utsläppen av koldioxid
ekvivalenter år 2050 ska ligga på högst 1,5 ton per invånare och år. Det totala utsläppet 
av växthusgaser från energianvändningen i Stockholms län uppgick 2005 till 4,6 ton kol
dioxidekvivalenter per invånare och år, vilket är betydligt lägre än i många jämförbara 
storstadsregioner i världen och endast drygt hälften av riksgenomsnittet. 
 De stora regionala utmaningarna handlar framför allt om att begränsa regionens 
energiförbrukning och utsläpp av växthusgaser samtidigt som ekonomin och befolk
ningen kontinuerligt växer. Transportsektorn har en nyckelroll i detta arbete, tillsam
mans med utvecklandet av en energiförsörjning baserad på förnybara och effektiva 
energikällor. Även inom fastighetsbeståndet, och då särskilt miljonprogramsområ
dena, finns stora potentialer för minskad energianvändning. Miljonprogrammen står 
i dagsläget inför omfattande renoveringsbehov och de utgör även en betydande del av 
regionens fastighetsbestånd.
 StockholmMälarregionens perifera läge i förhållande till marknader i världen kan 
dock komma att ge upphov till ökade geografiska transaktionskostnader till följd av 
kravet på koldioxidneutralitet samt stigande drivmedelspriser. Därtill kan möjligheterna 
till regionförstoring påverkas, vilket kan ge effekten att inflyttningen till regionen 

 3 Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen – RUFS 2010 utställningsförslag, Regionplanekontoret.
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ökar eller utflyttningen minskar. Rent generellt talar klimat- och energiproblematiken 
bland annat för att öka tätheten (för att minska transportbehovet), öka kollektivtrafik-
andelen samt att dra nytta av storskaliga försörjningssystem. En slutsats blir därför att 
klimat och energifrågan kan drabba regionen negativt till följd av en dämpning av den 
ekonomiska utvecklingen, men att regionen relativt sett ändå har goda förutsättningar 
att stärka sina positioner i framför allt det nationella perspektivet, men möjligtvis även 
i det internationella. 
 Klimat och energifrågan ger också nya möjligheter. Satsningar görs såväl nationellt 
som inom EU på miljödrivna marknader. Energi och miljöteknik är en omfattande 
bransch på stark tillväxt. Sverige står sig väl i den internationella konkurrensen och 
miljöteknik (Cleantech) har blivit en stor exportbransch. Möjligheterna att sälja och ut
veckla ny kunskap inom miljö och energiteknik kan för Stockholmsregionen mycket väl 
bli ett profilområde av stor betydelse. Något som pekar i denna riktning är det faktum 
att Stockholms stad har utnämnts till Europas första miljöhuvudstad år 2010. Detta ger 
ytterligare tyngd till miljö, klimat och energiarbetet i hela regionen. 

2.3 OECD om storstadsregionens styrelseformer 

OECD lyfte fram den regionala organiseringen som avgörande för fortsatt internationell 
konkurrenskraft och framhöll det som en allvarlig svaghet för regionen. OECD ansåg 
också att förvaltningsstrukturen i regionen är dåligt anpassad till de uppgifter och ut
maningar den står inför.

RUFS 2010 och Vision 2030 – strategier för regional utveckling
Att bättre samordna åtgärder och att ta fram en långsiktig och övergripande strategi för 
regional utveckling var en rekommendation som OECD gav StockholmMälarregionen. 
Sedan OECD presenterade denna rekommendation har en omfattande process bedrivits 
för att utarbeta och förankra en ny regional utvecklingsplan för Stockholms län, RUFS 
2010. Den är liksom sin föregångare såväl en regionplan enligt Plan- och bygglagen som 
ett regionalt utvecklingsprogram (RUP) enligt förordningen om regionalt tillväxtarbete. 
RUFS 2010 har nu varit på remiss två gånger till regionens aktörer och förväntas slut
ligen bli antagen i maj 2010. De två frågeställningar som OECD lyfte fram; (1) kraften i 
genomförandet respektive (2) det storregionala perspektivet, har bägge behandlats sär
skilt i processen.
 Arbetet med RUFS 2010 har drivits som en gemensam process med regionens aktö
rer, i syfte att skapa en större uppslutning kring planens mål och åtaganden samt lägga 
grunden för ett effektivt genomförande. Frågeställningar om hur genomförandet ska ske 
har tydliggjorts och aktörerna har i samråden uttryckt att detta är en prioriterad fråga 
för Stockholmsregionen. 
 Den tidigare regionala utvecklingsplanen, RUFS 2001, ligger till grund för både 
fördjupat planeringsarbete och operativa insatser i regionen. Den funktionen är ännu 
skarpare i RUFS 2010 – som fungerar både som regionplan och regionalt utvecklings
program: utvecklingsplanen ska fungera som ett samlande paraply för operativa insatser 
i regionen, den ska ligga till grund för ett stort antal processer samt bidra till kunskaps
förmedling och mobilisering. 
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RUFS ska vara vägledande för statlig planering i länet. Enligt förordningen om regionalt 
tillväxtarbete (SFS 2007:713) ligger den till grund för till exempel regionala strukturfonds
program, territoriella program, regionala tillväxtprogram samt andra regionala program 
och insatser. Därtill initieras nya program och insatser löpande, inte minst på nationell 
nivå. RUFS har här en viktig funktion som uttryck för Stockholms läns samlade vilja om 
den framtida utvecklingen. Länsstyrelsen i Stockholms län har under RUFSprocessen 
lagt ner ett omfattande arbete för att säkerställa att RUFS 2010 svarar mot kraven som 
ställs på ett regionalt utvecklingsprogram enligt förordningen om regionalt tillväxtarbete. 

Exempel: Handlingsprogram inom RUFS

Syftet med de handlingsprogram som initieras i RUFS 2010 är att ge 
vissa åtaganden en ökad konkretion och handlingskraft. Handlingspro
grammen omfattar åtaganden där det är särskilt angeläget att snabbt komma 
igång med genomförandet och där det saknas en given koppling till befintliga 
program och aktörer på operativ nivå. Åtagandet som handlingsprogram
met behandlar måste också vara av stor betydelse för regionens utveckling. 
Handlingsprogram kan startas under hela planperioden och är en central del 
av genomförandet av RUFS där regionens aktörer aktivt deltar. 

Regionalt tillväxtarbete bedrivs i ett ständigt samspel mellan olika aktörer. I Stockholms 
län finns bland annat landsting, 26 kommuner, kommunförbund, ett stort antal närings
livsorganisationer, en mängd företag, länsstyrelse och ett flertal statliga myndigheter 
som på olika sätt bidrar till den regionala tillväxten. Utvecklingsarbetet är inte heller 
begränsat till länet utan bedrivs i en större funktionell region där olika aktörer i östra 
Mellansverige också är viktiga för utvecklingen.
 Stockholms stad har utarbetat sin Stockholm Vision 2030 i dialog med RUFS
processen. Visionen uttrycks som ett Stockholm i världsklass. Visionen om det framtida 
Stockholm är ett strategiskt åtagande från Stockholms stads sida och har tre samman
hållande teman för stadens framtida utveckling: Stockholm ska vara en mångsidig och 
upplevelserik storstad i världsklass; Stockholm ska vara en innovativ och växande stad 
som utgör navet i den växande StockholmMälarregionen; staden ska vara ett medbor
garnas Stockholm i en tillgänglig och trygg region utan sociala och fysiska barriärer. 
 Stockholms stad framhåller att för att kunna realisera visionen är det nödvändigt 
med ett väl utvecklat samarbete och olika former av partnerskap mellan staden, andra 
offentliga aktörer och näringslivet. Stockholm Vision 2030 lyfter även särskilt fram 
viktiga regionala funktioner, trots att de inte geografiskt ligger i Stockholms stad, som 
Arlanda och hamnen i Norvik.
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Förslag på mer formella samarbeten på regional nivå
OECD hade flera rekommendationer om hur ett mer formellt samarbete på regional nivå 
skulle kunna se ut. Bland annat fanns förslag på att i Stockholms län genomföra lik
nande försök som i Västra Götaland och Skåne, med beaktande av de storstadsspecifika 
förutsättningarna.
 OECD föreslog även att Stockholms och Uppsala län skulle gå samman för att bättre 
spegla den funktionella regionen. Därutöver såg de potential i att införa en ”lättare” form 
av storstadsförvaltning på StockholmMälarregional nivå med mandat att samordna 
arbetet med ekonomisk utveckling och infrastrukturplanering. 
 Ansvarskommittén redovisade sina slutliga förslag i februari 2007. Kommitténs upp
drag hade varit att se över strukturen och uppgiftsfördelningen inom samhällsorganisa
tionen. Regeringen sände ut förslaget på bred remiss. En mycket stor majoritet av remiss
instanserna, omkring 90 procent av de omkring 300 instanser som hade uttalat en tydlig 
uppfattning, var huvudsakligen positiva till att inrätta direktvalda regionkommuner med 
beskattningsrätt och ansvar för hälso och sjukvård samt regional utveckling. 
 Frågorna har därefter beretts vidare i olika former. I flera delar av landet har initia
tiv tagits till förändringar av den regionala indelningen. Dessa har utretts av Kammar
kollegiet, som emellertid avstyrkt ansökningarna med osäkerheter om de geografiska 
indelningarna som huvudsakligt skäl.
 I ett lagförslag från Finansdepartementet i oktober 2009 föreslås att landstingen 
i Skåne, Hallands och Västra Götalands län samt Gotlands kommun tar över statliga 
uppgifter inom regionalt tillväxtarbete och transportinfrastrukturplanering. Lagförsla
get innebär att den försöksverksamhet med ändrad regional ansvarsfördelning som har 
pågått sedan slutet av 1990talet i Skåne och Västra Götalands län görs permanent. 
 Landstingsstyrelsen i Södermanland skrev i april 2008 till landstingsstyrelsen i 
Stockholm med begäran om dialog om förutsättningarna för bildandet av regionkom
mun för i första hand StockholmSödermanland. Utan att ta ställning till förändringar 
av den framtida regionala organisationen har initiativet från Södermanland blivit en 
utgångspunkt för ett fördjupat samarbete inom olika verksamhetsområden mellan 
landstingen i Stockholms, Södermanlands, Västmanlands och Örebro län.
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3. Fokusområde: Näringsliv, innovationer  
och regional tillväxt

2006: vaD REkOmmEnDERaDE OECD?

En ekonomisk utvecklingsstrategi

Förbättra samordningen av aktörer, program och strategier för  •	
ekonomisk utveckling.

Fördjupa samarbetet mellan offentlig och privat sektor, till exempel  •	
genom att inrätta ett ”konkurrenskraftsråd”.

Förstärk den internationella marknadsföringen.•	

Utveckla en tillväxtorienterad nationell storstadspolitik.•	

arbete för ett förbättrat företagsklimat

Förbättra det lokala näringslivsklimatet och skapa incitament för  •	
nystart av företag, för nya snabbväxande företag och för ökat  
entreprenörskap.

klusterutveckling och innovationspolitik

Anpassa innovations- och klusterpolitiken till regionala sammanhang.•	

Samordna regionens klusterinitiativ.•	

Integrera de små och medelstora företagen i samarbetsmekanismerna  •	
mellan forskningsinstitutioner, privata och offentliga sektorn.

Stöd innovationer inom små och medelstora företag, företag inom  •	
tjänstesektorerna och inom den offentliga sektorn.
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3.1 hur är läget idag – vad har hänt sedan 2006?

Stockholmsregionen uppvisar en fortsatt stark innovationskraft. Patentansökningarna 
inom sektorer som räknas som högteknologiska ligger högt och Stockholm får topplace
ringar i flera internationella rankinglistor såsom European Entreprenuership Ranking 
och European Innovation Scoreboard.4 
 Under perioden 1995 till och med 2006 växte Stockholms läns totala produktion i 
relativt god takt, jämfört med andra europeiska storstadsregioner. I OECD:s studie från 
2006 undersöktes perioden 19952002, där Stockholm placerade sig näst högst bland  
regionerna. Den årliga tillväxten av BRP (bruttoregionalprodukt) per capita för Stock
holm under perioden 19952002 var 3,9 procent, att jämföra med ökningen på 4,7 procent 
under perioden 19952006, vilket innebär att åren 20022006 var mycket goda för regio
nen. Dessa år uppvisade även de andra regionerna god utveckling, i många fall starkare 
utveckling än Stockholms län, vilket fått till följd att Stockholm tappat placeringar och låg 
2006 i mittenskiktet av de studerade regionerna.5 Studeras istället regionernas faktiska 
BRP/capita blir placeringen för Stockholms län åter i det övre skiktet. 
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figur 3.1. BRp/capita i utvalda regioner, 2006

Källa: Eurostat  

Befolkningsökningen har under de senaste åren varit mycket stark i regionen. År 2009 
fanns 33,5 procent av rikets befolkning i StockholmMälarregionen. Andelen av rikets 
BNP låg år 2007 på 39 procent av hela Sveriges BNP (figur 3.2).  

 4 Patent, se Eurostat. Rankinglistor, se European Innovation Scoreboard där Stockholm placeras som nr 1 (2006)  
  samt European Entreprenuership Ranking, www.ecer.fr, där Stockholm placeras som nr 2 (2009).
 5 Eurostat. För utvecklingen 2006-2009 saknas ännu motsvarande data.

Euro*

 * Standardiserat efter EU-ländernas köpkraft.
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figur 3.2. Befolkning och bruttoregionalprodukt (BRp)

 
 Befolkning andel av landets  BRp till marknads- andel av rikets
 2009 befolkning 2009 pris (miljoner Bnp 2007
   SEk 2007)

Stockholms stad 810 120 8,8 % 499 679 16,3 %
Stockholms län 1 981 263 21,4 % 874 800 28,6 %
Stockholm-mälarregionen 3 103 681 33,5 % 1 195 501 39 %
Riket 9 256 347 100 % 3 063 873 100 %

Källa: SCB, Tillväxtverket

Tjänstesektorn utvecklas
StockholmMälarregionen är ledande i landet i utvecklingen mot en mer utpräglad tjäns
tedriven ekonomi. Denna strukturomvandling avspeglas i förändringen av regionens 
branschstruktur (figur 3.3). Bland de branscher som i termer av sysselsatta utvecklats 
mycket starkt under de senaste åren finns exempelvis företagstjänster och finans samt 
utbildningsverksamhet. I absoluta tal är det företagstjänster och finans samt handel som 
sysselsätter flest personer. 
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figur 3.3. genomsnittlig årlig sysselsättningsförändring 1985-2008,  
Stockholm-mälarregionen

Källa: SCB

Bland de näringsgrenar som utvecklats sämre än näringslivet som helhet märks särskilt 
tillverkningsindustrin. Minskningen för tillverkningsindustrin förklaras delvis av att 
industrin flyttar ut delar av sin verksamhet till företag som då återfinns inom tjänstesek
torn. OECD har således haft rätt i sin bedömning att tjänstesektorn kommer att bli allt 
viktigare, men industrins betydelse minskar inte i motsvarande grad.
 Hur stor andel av näringslivet finns då inom tjänstesektorn? År 2008 svarade priva
ta tjänster för närmare hälften av sysselsättningen i Stockholms län (49,1 procent) jäm
fört med en dryg tredjedel i landet som helhet (36,5 procent). Om den offentliga sektorn 
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inkluderas i tjänstesektorn sysselsatte den 2008 totalt 83,5 procent av arbetskraften i 
Stockholms län.6 Den största branschen inom tjänstesektorn är vård och omsorg, med 
cirka 665 000 anställda i hela landet, varav 85 procent i kommuner och landsting och 
resterande 15 procent i privata företag. Vård och omsorg är också viktig för närliggande 
branscher som friskvård, läkemedel och medicinsk teknik.7 
 En viktig bransch som inte uppmärksammades då OECD studerade regionen är 
framväxten av klimat och miljödriven affärsutveckling. Miljö och klimatsektorn i 
StockholmMälarregionen har sedan 2003 växt från cirka 20 800 till 23 200 sysselsatta 
(figur 3.4). Utvecklingen, som främst skett i Stockholms län, är relativt blygsam men 
sektorn bedöms ha en god tillväxtpotential på lång sikt.
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figur 3.4. antal sysselsatta i miljösektorn 2003-2007

Källa: SCB

Om man studerar hur näringslivsstrukturen i StockholmMälarregionen förändrats (när 
det gäller företagsstorlek) är det tydligt att de största företagen nu utgör en relativt sett 
mindre del av arbetsmarknaden.8 Utvecklingen beror inte på att färre personer jobbar i 
företag med minst 1 000 anställda, utan främst på att andelen som jobbar i företag med 
250999 anställda har ökat. Utvecklingen ligger i linje med OECD:s diskussion om att 
Stockholms näringsliv inte bör bli alltför beroende av en handfull stora företag.
 I Global Entrepreneurship Monitor 2007 konstateras att Sverige har låg entrepre
nörsaktivitet och att få nya företag startas. En viktig förklaring till det relativt låga före
tagandet och nyföretagandet står att finna i attityderna till företagande. Undersökningar 
visar att inställningen till företagande är mer positiv i Stockholm än i resten av Sverige. 
Tillväxtverket undersöker årligen inställningen till företagande bland unga.9 Det kan 

 6 SCB. Anmärkning: Siffrorna baseras på antal förvärvsarbetande 16 år och uppåt.  Tillverkningsindustri innehåller 
  bransch 0-45, privata tjänstesektorn innehåller bransch 50-74, offentliga sektorn innehåller bransch 75-99, SNI 2002. 
 7 Mer vård för pengarna genom organisatoriska innovationer. Nutek och Almega. Rapport 2008:1.
 8 SCB. Med största företag avses företag med fler än 1000 anställda, tidsperioden som studerats är 2005-2008.
 9 Entreprenörskapsbarometern undersöker attityder hos unga 18-30 år.

Stockholms län Uppsala län Södermanlands län 

Örebro län Västmanlands län
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konstateras att det över en längre tidsperiod inte går att se någon större förändring i ungas 
inställning till företagande. Det är fortfarande en hög andel (7080 procent) som kan 
tänka sig att bli företagare, medan en minoritet (3040 procent) helst vill vara företagare. 
 Statistiken visar att nyföretagandet tycks ha ökat de senaste åren, fram till år 2008. 
Under 2009 har en nedgång i nyföretagande kunnat observeras – en minskning som 
troligen uppstått på grund av den ekonomiska krisen. 

De företag som startas i Stockholms län har bättre överlevnadsgrad och växer snabbare 
än företag i andra regioner. Regionen har också ett dynamiskt näringsliv sett till antalet 
nystartade och nedlagda företag. Denna process där icke konkurrenskraftiga företag 
gör plats för nya mer konkurrenskraftiga företag är en viktig del av regionens förmåga 
till förnyelse och utveckling. En mycket hög andel av produktivitetsutvecklingen sker 
i redan etablerade företag vilket innebär att tillväxt inte bara är en fråga om antalet 
nystartade företag utan också till stor del handlar om kvaliteten (tillväxten) och överlev
nadskraften hos dessa företag.10

 Till följd av det ekonomiska läget har situationen för Sveriges riskkapitalförvaltare 
försämrats. Främst gäller detta venture capitalföretag – bolag som investerar eget kapi
tal och egen arbetad tid för att satsa på nya tillväxtföretag. Det återstår att se om denna 
förändring är bestående eller om det sker en återgång till normala nivåer när konjunktu
ren återhämtat sig.
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figur 3.5. antal nystartade företag per 1 000 personer i åldern 16-64 år

Källa: Tillväxtanalys, tidigare ITPS

 10 Länsstyrelsen i Stockholms län.

Stockholms län Riket
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Inom fokusområdet Näringsliv, innovationer och regional tillväxt gav 
OECD rekommendationer inom tre områden: ekonomisk utvecklings-
strategi, företagsklimat samt klusterutveckling och innovationspolitik. 
På de följande sidorna redovisas uppföljningar inom varje område. 

3.2 En ekonomisk utvecklingsstrategi

Strategier, beslut och åtgärder 2006-2009

En EkOnOmiSk UTvECklingSSTRaTEgi: inSaTSER 2006-2009

Ökat regionalt och lokalt inflytande i den regionala tillväxtpolitiken.•	

Ökade möjligheter till projektfinansiering genom strukturfonderna.•	

Utvecklade strategier samt ökad dialog och samordning på regional nivå.•	

Utvecklat samarbete för näringslivsutveckling inom ramen för  •	
Stockholm Business Alliance.

Utveckling av den internationella marknadsföringen genom varu märket The •	
Capital of Scandinavia.

Initiativ för en mer aktiv regional tillväxtpolitik
Sedan OECDstudien genomfördes har den regionala nivåns betydelse för tillväxtpoli
tiken successivt utvecklats. Inriktningen på politikområdet Regional utvecklingspolitik 
ändrades till Regional tillväxtpolitik i förslaget till statsbudget för år 2008. Den nya 
regionala tillväxtpolitiken ska i större utsträckning utgå från lokala och regionala för
utsättningar med ett ökat regionalt inflytande över resurser för regional tillväxt och ett 
större fokus på näringslivets medverkan, entreprenörskap och innovationer. 
 Ett viktigt instrument för att samordna insatser inom olika politikområden är En 
nationell strategi för konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013.11 
Strategin är bland annat vägledande för de regionala utvecklingsprogrammen och struk
turfondsprogrammen. Strategin betonar vikten av samverkan mellan den nationella, 
re gionala och lokala nivån och nämner även att storstadsfrågorna tydligare bör bli en 
integrerad del i regionala utvecklingsstrategier. Detta ligger väl i linje med EU:s Lissabon
strategi och med RUFS 2010 när det gäller storstädernas förutsättningar och roll. 

Europeiska regionala utvecklingsfonden, ERUF
Det är en styrka att samma grundläggande synsätt nu finns på såväl europeisk som na
tionell och regional nivå. Det har till exempel underlättat framtagande och förankring 

 11 Näringsdepartementet 2007, N7037.
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av det regionala strukturfondsprogrammet för konkurrenskraft och sysselsättning i 
Stockholms län 2007-2013 och det svenska socialfondsprogrammet. Dessa ligger i sin tur 
till grund för beslut om medel ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och 
den Europeiska socialfonden (ESF). Europeiska socialfonden som förvaltas av svenska 
ESFrådet är tillsammans med ERUF de två största av EU:s strukturfonder och arbetar för 
regional konkurrenskraft, sysselsättning och mot utslagning.
 Strukturfonderna är ett verktyg för att implementera EU:s sammanhållningspo
litik och för att uppfylla Lissabonstrategin. Det regionala strukturfondsprogrammet 
(ERUF) för Stockholms län för 20072013 har i det här sammanhanget två särskilt 
relevanta insatsområden: dels Storstadens innovativa miljöer med bland annat sats
ningar inom IKT och kreativa näringar och ett stort antal förstudier kring nya tillväxt
områden, dels Företagsutveckling som innehåller satsningar på kapitalförsörjning och 
rådgivning till företag och entreprenörer. 
 Det regionala strukturfondsprogrammet (ERUF) för Östra Mellansverige – som 
omfattar Örebro, Västmanlands, Uppsala, Södermanlands och Östergötlands län – har 
två insatsområden; Innovativa miljöer och Entreprenörskap som satsar på utveckling 
inom en mängd olika branscher inom det geografiska området.
 Strukturfonderna innebär att en väsentlig projektfinansiering för näringslivsutveck
ling tillförs regionen. För perioden 20072013 handlar det om cirka 229 miljoner euro 
inklusive medfinansiering för Strukturfondsprogrammet Östra Mellansverige och cirka 94 
miljoner euro inklusive medfinansiering för Strukturfondsprogrammet Stockholms län.

Initiativ för bättre regional planering och samordning
Stockholms län har sedan 2006 arbetat med att utarbeta en ny regional utvecklings
plan, RUFS 2010. Processen och samarbetet med planen har varit omfattande och 
ett stort antal aktörer har bidragit i arbetet. Planen behandlar även samspelet inom 
StockholmMälarregionen och de andra länen har varit aktiva i arbetet (läs mer om 
RUFS under punkt 2.3). 
 RUFS 2010 innehåller strategier, planeringsmål och åtaganden för regionen. Utifrån 
åtagandena kommer, när så anses nödvändigt, ett antal handlingsprogram att utvecklas. 
Hittills har tre identifierats: Energi och klimat, Regionala stadskärnor och Försörjning 
av högutbildad arbetskraft. Inom området näringslivsutveckling är det första steget i 
planen att ta fram en gemensam målsättning och modell för näringspolitiken. 
 Även i regionens övriga län finns regionala utvecklingsprogram (RUP) för det regio
nala tillväxtarbetet:

I Uppsala län finns • Uppländsk drivkraft som prioriterar sex nyckelfrågor: ett dyna
miskt näringsliv, universiteten, Akademiska sjukhuset, energiområdet, Arlanda och 
utbytet med Stockholms län. 
I Södermanlands län finns • Sörmlandsstrategin (2007) som pekar ut sex utmaningar: 
det ska vara enkelt att verka lokalt, regionalt och globalt, att få tillgång till arbete och 
arbetskraft, att höja sin kunskap och kompetens, att förverkliga sina idéer samt starta 
och växa som företag, att ha ett gott liv samt att samarbeta.
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Västmanlands läns utvecklingsplan handlar om målbilder och strategier för att nå • 
dessa. Här finns även Västmannarådet, ett råd för övergripande samordning där 
ledande företrädare för offentlig sektor, högskolan och näringslivet samlas. 
I Örebro län finns ett förslag till regional utvecklingsstrategi (RUS) framtaget, som • 
bland annat diskuterar strategier för innovativa miljöer.

Utöver de regionala utvecklingsplanerna finns en rad initiativ som kan bidra till att för
bättra samordningen kring den ekonomiska utvecklingen. Bland annat kan nämnas att 
Regionalfondsprogrammet i Stockholms län uttryckligen valt att satsa på stora och stra
tegiska regionalfondsprojekt. Exempel är regionalfondsprojektet Entrepreneur STHLM 
där man samlar insatser för att långsiktigt stärka och öka rådgivningen till entreprenörer 
och innovatörer.12 Creative Business Region Stockholm är ett annat regionalfondsprojekt 
som syftar till att samla olika initiativ riktade mot kreativa näringar till en gemensam 
plattform i Stockholms län.13 Värt att nämna är även att handelskamrarna i Stockholm 
och Uppsala har slagits samman till en gemensam kammare.
 Ett viktigt initiativ på lokal nivå är Stockholm Business Alliance (SBA) som bildades 
år 2006. Stockholm Business Alliance är ett partnerskap mellan kommuner i Stock
holmMälarregionen i syfte att fördjupa och utveckla det lokala såväl som det regionala 
näringspolitiska arbetet i regionen. En viktig del i detta samarbete är att verka för att 
få fler internationella investeringar till regionen och att skapa ett gemensamt arbetssätt 
kring både marknadsföring, bearbetning och mottagningsservice. Marknadsföringen 
samlas under varumärket The Capital of Scandinavia. I och med framtagandet av detta 
varumärke har man kraftigt utvecklat den internationella marknadsföringen av regio
nen, vilket ligger helt i linje med OECD:s rekommendationer. Stockholm Business Alli
ance sträcker sig utanför Stockholms län och fungerar idag som en samlande kraft för de 
närmare 50 deltagande kommunerna. I SBA ingår kommuner från Stockholms, Dalar
nas, Uppsala, Gävleborgs, Örebro, Södermanlands och Västmanlands län.
 I Stockholms stad handläggs näringslivsfrågor av stadens näringslivsbolag Stock-
holm Business Region (SBR) som har till uppgift att marknadsföra Stockholm som 
etablerings och besöksort. SBR arbetar för att öka mångfalden i Stockholms näringsliv 
genom att utveckla samarbeten med viktiga branscher som till exempel IKT, finansiella 
tjänster, life science och miljöteknik. Stockholms Miljöteknikcentrum är ett exempel 
på samarbete mellan offentliga och privata partners som ska verka för fler affärer inom 
miljösektorn. SBR samarbetar också med ett antal aktörer, bland annat Småföretags
delegationen som arbetar för att förbättra förutsättningarna för småföretagare. Till  
exempel genom konkreta åtgärder för att underlätta och stimulera företagande. 

Insatser för att skapa förutsättningar för en nationell storstadspolitik i Sverige
Storstadsregionernas betydelse för Sverige är stor och kommer enligt alla prognoser att fort
sätta öka. StockholmMälarregionen har förutsättning att vara motor för hela landet men 
det räcker inte med att regionen själv fokuserar på sina starka sidor och utvecklar dem. 

 12 Entrepreneur STHLM initierades i samarbete mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, ALMI Företagspartner, Innovations-
  bron Stockholm och Stockholm Business Region Development. Samverkande kommuner är Järfälla, Sundbyberg, 
  Södertälje, Upplands-Bro, Upplands Väsby och Vallentuna. 

 13 Creative Business Region Stockholm pågår mellan 2009-2011 och leds av Botkyrka kommun. Övriga projektparter är:  
  Kulturförvaltningen inom Stockholms läns landsting, Regionplanekontoret inom Stockholms läns landsting, Stockholms 
  stads kulturförvaltning, Stockholm Business Region, Nacka kommun, Värmdö kommun, Södertörns högskola och KTH.
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vaD innEBäR En SammanhållEn STORSTaDSpOliTik?

Med storstadspolitik avses en sammanhållen nationell politik för att bättre 
ta vara på storstadsregionernas möjligheter att bidra till tillväxt och välfärd. 
Utgångspunkten är att storstäder skiljer sig från andra städer inte bara genom 
sin storlek utan också genom sin täthet och sin mångfald. De har både unika 
förutsättningar till utveckling och sina särskilda problem. 

En storstadspolitik har därför två kompletterande och sammanhängande mål: 
att skapa förutsättningar för långsiktigt hållbar tillväxt samt att bemästra de 
problem som är förknippade med storleken och tätheten. Storstadspolitik har 
ett nationellt perspektiv och bygger på förutsättningen att regional utveckling 
inte är ett nollsummespel.14 Det finns ett ömsesidigt beroende mellan olika 
regioner där storstäder, om de får goda utvecklingsmöjligheter, har förutsätt-
ningar att fungera som motor för nationen. 

Det finns idag ingen sammanhållen storstadspolitik i Sverige. Den storstadspolitiska 
propositionen 1998 hade två perspektiv, ett tillväxtpolitiskt och ett socialt.15 De insat
ser som i praktiken har genomförts inom ramen för den så kallade storstadssatsningen 
har dock uteslutande fokuserat på det sociala perspektivet. För att StockholmMälar
regionen ska kunna utvecklas till sin fulla potential måste även det tillväxtpolitiska 
perspektivet adresseras. 
 Stockholmsregionen har under många år arbetat för att skapa förutsättningar för 
en modern nationell storstadspolitik, inledningsvis under ledning av Regionplanenämn
den.16 Under 20062009 har Nutek (numera Tillväxtverket) drivit Storstadsprogram-
met vars huvuduppgift har varit att tillsammans med storstadsregionerna bidra till att 
den nationella tillväxtpolitiken bättre drar nytta av storstadsregionernas möjligheter. 
De projekt som bedrivits i Stockholmsregionen är Framsyn Stockholm-Mälarregionen, 
Innovationsplats Stockholm-Uppsala och Kunskapslotsen.
 Projektet Framsyn Stockholm-Mälarregionen involverade parter från hela regionen 
för att öka regionens framsynthet och samsyn.17 I projektet synliggjordes befintliga och 
potentiellt nya tillväxt och kompetensområden i regionen. Arbetet svarade mot OECD:s 
rekommendation om en ökad integrering av StockholmMälarregionen. 

 14 Med nollsummespel menas att om storstaden vinner något, så måste andra förlora något. Utgångspunkten är här 
  istället ett ”plussummespel” där både storstaden och nationen i övrigt vinner.
 15 Utveckling och rättvisa – en politik för storstaden på 2000-talet (Prop. 1997/98:165).
 16 Enligt sin budget för 2010 ska Regionplanenämnden återuppta arbetet med att skapa ytterligare insikter och 
  förståelse för storstadsregionernas särskilda förutsättningar.
 17 I projektet deltog: Länsstyrelsen i Stockholm, Länsstyrelsen i Örebro, Länsstyrelsen i Uppsala, Länsstyrelsen i Västman-
  land, Länsstyrelsen i Södermanland, Regionförbundet Södermanland, Regionförbundet Uppsala län, Regionförbundet 
  Örebro län, Stockholms stad, Uppsala kommun, Regionplane- och trafikkontoret i Stockholms län, ESF samt Nutek.
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Har strategier, beslut och åtgärder gått i riktning med  
OECD:s rekommendationer?

äR OECD:S REkOmmEnDaTiOnER fORTSaTT akTUElla?

fortfarande aktuella:

Förbättra samordningen av aktörer, program och strategier för  •	
ekonomisk utveckling.

Förstärk den internationella marknadsföringen.•	

Utveckla en tillväxtorienterad nationell storstadspolitik.•	

Delvis aktuell:

Fördjupa samarbetet mellan offentlig och privat sektor, till exempel  •	
genom att inrätta ett ”konkurrenskraftsråd”.

Under perioden har det tagits flera steg för att förbättra den regionala samordningen. 
Bland annat genom att regionala utvecklingsprogram utarbetats, vilka ska fungera 
som en samlande strategi för länen, men också genom gemensamma processer såsom 
Stockholmsöverenskommelsen om en samlad trafiklösning för Stockholmsregionen  
(se kapitel 6). Den regionala nivåns betydelse har genom detta ökat och den inomregio
nala dialogen har utvecklats. I Stockholms län förväntas RUFS 2010 antas i maj 2010. 
Efter det följer det viktiga arbetet med att genomföra planen. Det är av yttersta vikt att 
det blir ett starkt genomförande där både privata och offentliga aktörer medverkar.
 Genom samarbetet inom Stockholm Business Alliance och utarbetandet av varu
märket The Capital of Scandinavia har den internationella marknadsföringen ökat. 
Arbetet behöver nu fortsätta att utvecklas för att göra Stockholmsregionen mer känd i 
internationella sammanhang.
 Regeringen har genom förändringar av den regionala tillväxtpolitiken gett regionala 
aktörer större utrymme att påverka och utforma insatserna för regional tillväxt. Behovet 
av en tillväxtinriktad storstadspolitik har dock inte tillgodosetts i tillräcklig utsträckning 
utan kvarstår som en fortsatt aktuell fråga. 
 När det gäller rollfördelning och organisering fanns i OECDrapporten ett förslag 
om dialog mellan privata och offentliga aktörer i ett ”konkurrenskraftsråd”, ett förslag 
som inte utvecklats vidare. Bedömningen är att ytterligare insatser för att förbättra dia
logen med näringslivet behövs men det bör ske i etablerade samarbetsformer snarare än 
genom att etablera ett ”konkurrenskraftsråd”.
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3.3 arbete för ett förbättrat företagsklimat

Strategier, beslut och åtgärder 2006-2009

aRBETE föR ETT föRBäTTRaT föRETagSklimaT: inSaTSER 2006-2009

Ökat fokus på konkurrensutsättning av offentliga marknader.•	

Flera regelförenklingar, bland annat förenklingar av förmånsrätten för att •	
underlätta för företag att få banklån och enklare regler för F-skatt.

Ökat fokus på att minska företagens administrativa kostnader – men för de •	
branscher som är viktiga för Stockholm-Mälarregionen har de administra-
tiva kostnaderna snarare ökat.

Flera skattelättnader för företag, bland annat sänkning av bolagsskat-•	
ten, sänkta löneskatter för små företag, avskaffad arvs- och gåvoskatt och 
sänkta arbetsgivaravgifter.

Innovationsbron och ALMI Invest har bildats för att förbättra kapitaltill-•	
gången. ALMI har även fått resurser för förstärkt utlåning.

Insatser på nationell nivå för ett förbättrat företagsklimat
På nationell nivå har insatserna för att förbättra det lokala näringslivsklimatet och 
skapa incitament för nystart av företag i stor utsträckning handlat om att den offentliga 
sektorn ska bidra till ökad konkurrenskraft på marknaden. Konkurrensutsättning och 
offentlig upphandling är två viktiga frågor som drivits under de senaste åren, bland an
nat genom införandet av lagen om valfrihetssystem18 inom vård och omsorg. Insatserna 
ligger i linje med OECD:s kritik om bristande konkurrens på många marknader.
 Att förbättra regel och beskattningsmiljön för företag såg OECD som angeläget. 
Flera regelförändringar och förenklingar i villkoren för företagare och entreprenörer har 
också genomförts. Till exempel har reglerna kring förmånsrätten förenklats i syfte att 
underlätta för företag att få banklån. Underlättande av möjligheten att få Fskattsedel är 
också en viktig åtgärd för att främja företagande, speciellt för dem med endast en eller 
ett fåtal uppdragsgivare. 
 Ett delmål för fler och växande företag är att företagens administrativa kostnader 
– till följd av statliga regelverk – till hösten 2010 ska ha minskat med 25 procent. Men 
medan de administrativa kostnaderna på nationell nivå under de senaste åren minskat 
med lite mer än två procent har administrationskostnaderna för de regelområden som 
styr de mest dynamiska delarna av regionens näringsliv (finans, hälso- och sjukvård 
samt telekom) däremot ökat.19 

 18 Lagen innebär en möjlighet till ökad konkurrensutsättning genom att patienter eller brukare får stå för valet av 
  utförare (SFS 2008:962).
 19 Tillväxtverkets databas Malin.
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Exempel: Regelrådet förenklar företagarnas vardag

Regelrådet är en fristående statlig kommitté som arbetar för att ge Sveri
ges företagare en enklare vardag. Rådet har funnits sedan 2008 och grans
kar utifrån en rådgivande roll utformningen av förslag till nya och ändrade 
regler från departement och myndigheter under regeringen. Rådet tar sedan 
ställning till om reglerna utformas så att de uppnår sitt syfte på ett enkelt sätt 
– och till lägsta administrativ kostnad för företagen. Rådet följer utvecklingen 
inom regelområdet och ger råd för att främja en kostnadsmedveten och effek
tiv regelgivning. Regelrådet är en del av strategin för att uppnå regeringens 
målsättning om att minska företagens administrativa kostnader. 

Flera förslag för att underlätta företagande och öka incitamenten för att arbeta har 
lagts fram under de senaste åren. Bland annat har bolagsskatten sänkts från 28 pro
cent till 26,3 procent och den lägre skiktgränsen för statlig inkomstskatt har höjts. 
Dessa skattesänkningar får troligtvis störst effekt i Stockholmsregionen, där många av 
de medelstora och stora företagen finns och ett stort antal löntagare har en inkomst i 
närheten av skiktgränsen.
 Situationen för små företag har också förbättrats. Skattelättnader i form av särskil
da beräkningsgrunder för enmansföretag som anställer en person har införts. Sänkta 
löneskatter i uppemot ett år från anställningens början har också genomförts för denna 
målgrupp. För att underlätta generationsskiften i små och medelstora företag har arvs 
och gåvoskatten avskaffats. 3:12reglerna20 ska enligt budgetpropositionen för år 2009 
också göras mer fördelaktiga.
 Från och med den 1 januari 2009 har arbetsgivaravgifterna sänkts för samtliga före
tag. Företag som anställer ungdomar har fått ytterligare sänkningar.
 OECD pekade också på en brist på risk och utvecklingskapital. Även på detta om
råde har det skett förändringar. Till exempel bildades 2006 Innovationsbron AB med 
uppdrag att förbättra tillgången på kapital för bolag som befinner sig i skärningspunkten 
mellan idé och färdig produkt. 
 För att underlätta kapitalförsörjning i små och medelstora företag förstärktes 
också ALMI:s utlåning i december 2008 genom ett tillskott på 2 miljarder kronor. 
ALMI gavs även nya ägardirektiv för 2009 för att ytterligare stärka deras möjligheter 
att hjälpa små och medelstora företag. Under 2009 startades ALMI Invest, ett regio
nalt riskkapitalbolag med uppdrag att öka tillgången på riskkapital till företag i tidiga 
skeden och företag i expansionsfaser.
 OECD rekommenderade även att skapa incitament för nystart av företag och entre
prenörskap. Våren 2009 lades Nutek, Glesbygdsverket och ITPS ner och ur dem bildades 
Tillväxtverket och Myndigheten för tillväxtanalys. Tillväxtverket har fortsatt Nuteks 

 20 3:12-reglerna reglerar hur stor del av utdelad vinst en ägare till ett fåmansföretag måste ta upp till beskattning 
  som inkomst av tjänst.
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uppdrag att arbeta för fler och växande företag och driver flera program med denna  
inriktning. Några exempel:

Främja kvinnors företagande•  ska bidra till ökad sysselsättning och ekonomisk till
växt genom att fler kvinnor startar företag. I Stockholm-Mälarregionen har 32 projekt 
beviljats medel inom ramen för programmet.21

Företagare med utländsk bakgrund•  syftar till att stärka konkurrenskraften och skapa 
förutsättningar för fler jobb i fler och växande företag som drivs av företagare med 
utländsk bakgrund.22 
Produktutveckling för små företag•  ger möjlighet till finansiellt stöd till små företag 
som vill utveckla en vara eller tjänst. 

Regionala och lokala initiativ för ett förbättrat företagsklimat
Ett omfattande arbete bedrivs på regional och lokal nivå för att förbättra företagskli
matet. Ett storregionalt initiativ för att underlätta kvinnligt företagande är UTCED som 
bedrivs som ett samarbete mellan resurscentra och länsstyrelser i Västmanland, Örebro, 
Uppsala, Östergötland och Södermanland. Projektet är flerårigt och syftar till att göra en 
långsiktig och medveten satsning på kvinnors företagande och arbetsliv. En ny strategi 
för jämställdhet i Stockholms län har också tagits fram.
 På lokal nivå finns många olika typer av företagsstöd, bland annat i form av inkuba
torer och företagslotsar. Stockholms stad stöder till exempel genom STING, Stockholm 
Innovation & Growth. 
 Innovation Stockholm är ett samarbete mellan bland annat ALMI Företagspartner, 
Stockholms läns landsting och Stockholms stads näringslivsbolag. Innovation Stock
holm är specialiserad på att hantera idéer på ett tidigt stadium och att ge länsbor råd, 
kontakter och insikter som ett steg i förverkligandet av idéer. 
 Vid Stockholms universitet inrättades år 2006 en tjänsteinkubator. Idag finns ett 
drygt 20tal projekt kopplade till inkubatorn som arbetar för att få fram olika former 
av kommersialiserbara tjänsteinnovationer och nya innovationsbolag med högt tjänste
innehåll. Tjänsteinkubatorn vid Stockholms universitet är ovanlig på grund av sin tydliga 
fokusering på kommersialisering av tjänsteinnovationer. Tjänsteinnovationerna kan lika 
gärna leda till nya distributionssätt eller nya affärsmodeller som till ett nytt tjänsteföre
tag. En traditionell syn på innovationsverksamhet som ofta fokuserar på nystartade fö
retag kan därför inte per automatik omsättas i en tjänsteinkubator. Ett annat exempel på 
inkubator med inriktning mot tjänstesektorn är Transit, en kulturinkubator som vänder 
sig mot kreatörer som erbjuder tjänster och produkter inom de kreativa näringarna. 
 Varje år upphandlar den offentliga sektorn privata tjänster för mångmiljardbelopp. 
Den offentliga sektorn är näringslivets största enskilda kund. OECD rekommenderade 
den offentliga sektorn att efterfråga och stimulera innovativa produkter. Detta resone
mang kommer igen i RUFS 2010 som bland annat lyfter tre konkreta åtaganden för hur 
offentlig sektor kan arbeta för att förbättra näringslivsklimatet i Stockholms län: 

Använd offentlig upphandling för att främja innovationer.• 
Uppmuntra nytänkande i offentliga organisationer.• 
Låt kreativitet och entreprenörskap prägla utbildningssystemet.• 

 21 Programtid 2007-2010.
 22 Programtid 2008-2010.
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Exempel: Hammarby Sjöstad – offentlig upphandling som  
drivkraft för innovation och förnyelse

Tydliga politiska mål och effektiv upphandling är viktigt för att stödja innova
tion inom miljö och energiområdet och för att underlätta omställningen till 
ett klimatneutralt samhälle. Ett bra exempel på detta är Hammarby Sjöstad 
där kommunstyrelsen för Stockholms stad redan 1996 gav projektet i uppdrag 
att utveckla stadsdelen till en internationell spjutspets inom miljöanpassning 
och kretsloppstänkande. Arkitekter, byggherrar, kommunala förvaltningar 
och bolag, olika miljöteknikföretag och konsulter har arbetat tillsammans för 
att hitta tekniska lösningar som uppfyller miljömålen. Hammarby Sjöstad har 
fått såväl nationell som internationell uppmärksamhet för sin miljöprofil och 
har även bidragit till marknadsföringen av svensk miljöteknik.

Lärdomarna – positiva såväl som negativa – från Hammarby Sjöstad ska 
nu tas tillvara. En lärdom är att högt ställda mål i stadsplaneringen och en 
kompetent projektledning kan driva den tekniska utvecklingen och utveckla 
framgångsrika systemlösningar. 

Har strategier, beslut och åtgärder gått i riktning med  
OECD:s rekommendationer?

äR OECD:S REkOmmEnDaTiOnER fORTSaTT akTUElla?

Ja, när det gäller att förbättra det lokala näringslivsklimatet och •	
skapa incitament för nystart av företag, för nya snabbväxande företag 
och för ökat entreprenörskap.

Flera åtgärder har genomförts för att förbättra företagsklimatet. Regelförenkling har 
varit en viktig del av regeringens arbete, men nettominskningen av de administrativa 
kostnaderna har hittills varit små eller till och med ökat för vissa branscher. Detta  
innebär att problembilden kvarstår och måste fortsätta att uppmärksammas. 
 Även på lokal och regional nivå behövs ett fortsatt fokus på regelförenklingsarbetet. 
Mycket av regelverket är kopplat till kommunal verksamhet. Genom Stockholm Business 
Alliance (SBA) sker ett utvecklingsarbete i många av regionens kommuner. Nöjd kund-
index används för att driva på förändringar i kommunernas regelverk och tillämpningar. 
Än så länge är de uppmätta förbättringarna små, men den långsiktiga effekten ska inte 
underskattas, inte heller tävlingsmomentet mellan kommunerna. Målsättningen bör 
vara att mötet med det privata näringslivet ständigt effektiviseras.
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Att använda offentlig upphandling för att bidra till innovation och nytänkande lyfts fram 
som viktigt bland annat i RUFS 2010. Nu behövs även fler konkreta framgångsexempel. 
Regionen står inför en stor utmaning när det gäller omställningen till ett klimatneutralt 
samhälle. Här blir det särskilt viktigt att den offentliga sektorn förmår agera proaktivt 
och bidra till nytänkande, bland annat genom upphandlingar.
 Tillgången till kapital är fortfarande i viss mån begränsad även om det för när
varande kan förklaras med lågkonjunkturen. Innovationsbron och ALMI Invest har bil
dats för att möta behoven på kapital. 
 Än så länge är det för tidigt att säga vilka bestående effekter olika insatser har haft på 
företagandet i regionen. Tydligt är att problem fortfarande kvarstår även om de insatser 
som genomförts varit viktiga i sak och inneburit steg i rätt riktning. OECD:s rekommenda
tion om att Stockholm behöver förbättra sitt lokala näringslivsklimat och skapa incitament 
för nystart av företag och entreprenörskap är med andra ord aktuell även idag. För att öka 
tillväxten behöver Stockholmsregionen också arbeta med att skapa incitament för redan 
existerande företag att växa. Inom detta område behövs ytterligare insatser.

3.4 klusterutveckling och innovationspolitik

Strategier, beslut och åtgärder 2006-2009

klUSTERUTvECkling OCh innOvaTiOnSpOliTik: inSaTSER 2006-2009

Strategiska forskningssatsningar inom medicin, teknik och klimat – vilka  •	
kommer att bidra till att stärka forskning och kluster inom dessa områden.

Nytt fördelningssystem för forskningsanslag till lärosäten som  •	
uppmuntrar samarbete med näringslivet.

Flera insatser för att utveckla näringslivet inom miljö- och energiteknik. •	

Ökat fokus på kultur och kreativa näringar.•	

Åtta VINN Excellence Center har etablerats i regionen i syfte att  •	
utveckla internationellt konkurrenskraftiga forskningsmiljöer.

Satsningen på Norra Stationsområdet kommer att innebära en  •	
förbättring av den internationella konkurrenskraften inom life science.

Förbättrad samordning inom life science genom bildandet av SULS, •	
Stockholm-Uppsala Life Science.

Strategiska forskningssatsningar inom medicin, teknik och klimat
I förslaget till statsbudget för år 2009 presenterades strategiska forskningssatsningar 
inom områdena medicin, teknik och klimat. Detta är områden där den svenska forsk
ningen anses kunna medverka till lösningar på angelägna globala problem och områden 
där Sverige redan har forskning i världsklass. 



Uppföljning av OECD TERRiTORial REviEwS STOCkhOlm – näRingSliv 43    

Inom ramen för de strategiska satsningarna kommer särskilda medel att tillfalla läro
säten i StockholmMälarregionen. Exempelvis tilldelas Uppsala universitet 59,4 miljoner 
kronor för forskning kring bland annat cancer, energi och evetenskap. Stockholms 
universitet tilldelas totalt 19 miljoner kronor för forskning inom bland annat havsmiljö
forskning och klimatmodellering. Karolinska Institutet tilldelas 51,6 miljoner kronor 
för forskning inom cancer, diabetes, epidemiologi, neurovetenskap, stamceller och 
vårdforskning. Inom de utpekade forskningsområdena innebär detta avsevärda tillskott, 
vilket kommer att påverka regionens forskning och kluster positivt. 
 I forsknings och innovationspropositionen23 introducerades också ett nytt fördel
ningssystem för forskningsanslagen till högskolor och universitet. Tio procent av till
skotten kommer framöver att baseras på två kvalitetsindikatorer: externa medel samt 
vetenskaplig produktion och citeringar. Detta nya system med kvalitetsindikatorer för 
extern finansiering ger incitament för att öka samarbetet med offentliga och privata ak
törer, vilket ligger i linje med OECD:s rekommendationer. 

Program för kluster- och innovationsutveckling 
Stöd till kluster och innovationsutveckling lämnas framför allt av myndigheter och  
genom EU:s strukturfonder. De centrala aktörerna för kluster och innovationsutveckling 
är Vinnova och Tillväxtverket. Båda gör prioriteringar i ett nationellt perspektiv, med 
olika grad av dialog med regionala aktörer. Några av Tillväxtverkets och Vinnovas pro
gram som särskilt inriktas mot kluster och innovationsutveckling är:24

Vinnovas • VINN Excellence Center startade år 2006 och ska bidra till att öka samar
betet mellan företag, forskning och offentlig sektor i internationellt konkurrenskraf
tiga forskningsmiljöer. Hittills har åtta VINN Excellence Center etablerats i regionen, 
sex på KTH, ett på Stockholms universitet och ett på Uppsala universitet. Centren är 
främst inriktade på IT och bioteknik. 
Tillväxtverkets • Regionala klusterprogram är inriktat på lärande, metodutveckling 
och finansiellt processtöd. Programmet riktar sig till företagsdrivna klusterinitiativ 
där företagens engagemang och förnyelseförmåga står i centrum. Programmet  
pågår 20052010 och har en budget på cirka 70 miljoner kronor. De klusterprocesser  
i Stockholm-Mälarregionen som fått finansiellt stöd är Biotechvalley i Strängnäs, 
DKA Energi i Uppsala och Stockholm Cleantech Network i Kista, Stockholm.
Ett av Vinnovas största program för att stärka regionala innovationssystem är • 
Forska&Väx, som syftar till att främja egenföretagare och kommersialisering av 
forskningsresultat. Programmet pågick 2006-2009 och hade en sammanlagd budget 
på 120 miljoner kronor per år. Fram till 2008 har 361 geografiskt och branschspridda 
företag fått sammanlagt 356 miljoner kronor inom ramen för programmet. Av dessa 
fanns cirka 80 stycken i StockholmMälarregionen. 
Manufacturing Engineering Research Area (MERA)•  är Vinnovas största program 
för att förbättra villkoren för småföretag. MERA pågick mellan 20052008 med en 
total budget på 600 miljoner kronor. Totalt beviljades stöd till 55 projekt, varav tolv 
stycken i StockholmMälarregionen. 

 23 Ett lyft för forskning och innovation (Prop. 2008/09:50).
 24 Här behandlas ett urval av program, för fullständig genomgång av Vinnovas respektive Tillväxtverkets program se:  
  www.vinnova.se samt www.tillvaxtverket.se.



44 Uppföljning av OECD TERRiTORial REviEwS STOCkhOlm – näRingSliv

Vinnovas program • Vinnväxt som analyserades i OECD:s studie av Stockholmsregio
nen bedrivs fortfarande. I StockholmMälarregionen får Robotdalen och Uppsala Bio 
finansiering genom Vinnväxt. Programmet syftar till att främja hållbar tillväxt i re
gionen genom att utveckla internationellt konkurrenskraftiga forsknings och innova
tionsmiljöer. Programmet fick kritik av OECD för att inte kunna hantera storstadens 
komplexitet då regionerna ombeds peka ut ett kluster – enligt OECD föga ändamåls
enligt i en ekonomi med många länkade kluster. 
Östersjöprogrammet•  är ett så kallat flaggskeppsprojekt inom EU:s strategi för Öster-
sjöregionen som fokuserar på länkar till omvärlden. Projektet leds av Vinnova och 
Näringsdepartementet och syftar till att främja länkarna mellan olika forsknings och 
innovationsmiljöer i hela Östersjöområdet. Initiativet omfattar klusterutveckling, 
innovationssystem och småföretagarnätverk.

Insatser för att stärka innovativa miljöer och branscher
I den regionala utvecklingsplanen för Stockholms län, RUFS 2010, uppmärksammas 
betydelsen av att stödja innovativa miljöer. Nedan lyfts två stora stadsutvecklingsprojekt 
som exempel på projekt som kommer att bidra till att stärka några av regionens profil
branscher. Utbyggnaden av Norra Stationsområdet stärker förutsättningarna för life 
science. Den nya stadsdelen Norra Djurgårdsstaden kan bidra till att stärka miljö och 
energisektorn. Utöver dessa två exempel pågår viktigt arbete i flera delar av regionen 
bland annat i Kista (IKT) och Flemingsberg (life science), som också pekats ut som regio
nala stadskärnor i RUFS 2010. 
 Norra Stationsområdet är ett mycket ambitiöst stadsbyggnadsprojekt i samarbete 
mellan bland annat Solna och Stockholms stad. Målet är att etablera en ny stadsdel i 
anslutning till Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och Karolinska Institutet där det 
finns plats för företag, boende och forskningslokaler. När området står klart 2025 kom
mer det att rymma 36 000 arbetsplatser och 5 500 bostäder. 
 Projektet involverar forskningsaktörer i världsklass och kommer när det genomförs 
att förstärka regionens internationella konkurrenskraft. Det är också ett exempel på 
projekt som kommer att bidra till att utveckla samarbetet mellan offentliga och privata 
aktörer och forskningsinstitutioner. Projektet innebär även en möjlighet att stimulera 
innovationer inom vård och omsorg. Redan 2010 inleds arbetet med Science for Life 
Laboratory, ett centrum för kartläggning av gener och proteiner relevanta för folksjuk
domar. Det är ett unikt samarbete mellan Karolinska Institutet (KI), Kungliga Tekniska 
Högskolan (KTH) och Stockholms universitet, i partnerskap med Uppsala universitet. 
Förutom att stärka life sciencesektorn ger projektet också förutsättningar för ett för
djupat samarbete mellan de tre universiteten KI, KTH och Stockholms universitet. 
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Exempel: Science for Life Laboratory –  
för biovetenskaplig forskning

Science for Life Laboratory är ett forskningsinstitut inom biovetenska
perna med fokus på bland annat genomik, bioinformatik och proteomik. Ins
titutet består av två noder, SciLifeLab Stockholm med Karolinska Institutet 
(KI), Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och Stockholms universitet, och  
SciLifeLab Uppsala med Uppsala universitet och delar av Statens Lant
bruksuniversitet (SLU). 

Forskningsinstitutet började som en gemensam satsning mellan KTH, KI och 
Stockholms universitet. Målsättningen är att Science for Life Lab ska utveck
las till ett forskningscenter i internationell toppklass, vars verksamhet gynnar 
både forskning och näringsliv, inte bara i Stockholm utan i hela landet. 

Sedan 2006 har de tre klusterorganisationerna inom life science i Uppsala, Stockholm 
och Strängnäs skapat ett nytt samarbete och en gemensam plattform i StockholmUpp
sala Life Science. Detta är ett exempel på insatser för att minska konkurrensen mellan 
länen och ligger i linje med OECD:s rekommendationer.   

Exempel: Stockholm-Uppsala Life Science (SULS)  
marknadsför regionens bioteknikkompetens

I Stockholm-Uppsalaregionen finns mer än hälften av Sveriges life science-
sektor. Life science-industrin finns i olika noder med delvis olika inriktning: 
Uppsala, Stockholm/Solna, Flemingsberg, Södertälje och Strängnäs. Life  
sciencesektorn upplever en ökad grad av globalisering och vikten av att nå ut 
ökar. StockholmUppsala Life Science (SULS) är ett marknadsföringsinitiativ 
med uppgift att främja utvecklingen av life sciencesektorn i regionen bland  
annat genom att marknadsföra StockholmUppsalaregionen som ledande re
gion inom området. Syftet med initiativet är att genom möjligheter, resurser och 
skicklighet samlat i ett produktivt nätverk förverkliga idéer kring innovationer. 

Initiativet består av mer än 500 bioteknikföretag och är ofta nära involverat 
med nyckelaktörer såsom universitet, forskare, sjukhus och myndigheter. 
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Den nya stadsdelen Norra Djurgårdsstaden har högt uppsatta mål. Stadsdelen ska från 
början vara klimatanpassad, med maximalt 1,5 ton CO2utsläpp per invånare. Till år 
2030 ska området vara helt fossilfritt. Norra Djurgårdsstaden ska vara ett skyltfönster 
för det svenska miljökunnandet, där företag ska visa på möjligheterna att minimera ett 
bostadsområdes klimatpåverkan. Norra Djurgårdsstaden är ett utmärkt exempel där 
den offentliga sektorn genom upphandling kan bidra till innovation och förnyelse.
 En mängd myndigheter finansierar också insatser för att utveckla företag inom  
miljötekniksektorn, som är en av Stockholmsregionens profilbranscher. Bland annat 
driver Tillväxtverket ett program för miljödrivna marknader.25 Programmet har bland 
annat stöttat Stockholm Cleantech Venture Day, som är en mötesplats för investerare 
och företag inom denna sektor. Exportrådet har under 2009 genomfört en särskild 
satsning för att främja svensk miljöteknikexport. Tyngdpunkten låg på små och medel
stora företag. Invest in Sweden Agency (ISA) har arbetat för att främja utländska före
tags investeringar i Sverige. Sammantaget kan insatserna bidra till att utveckla klustrens 
internationella konkurrenskraft och att integrera små och medelstora företag i innova
tionssystemet, vilket var en av OECD:s rekommendationer.
 De särskilda insatser som gjorts för att stärka tjänsteekonomin inkluderar bland an
nat den ökade konkurrensutsättningen inom vård och omsorgsområdet (se punkt 3.3 om 
lagen om valfrihetssystem) och det pågående framtagandet av en tjänsteinnovationsstra
tegi. På lokal nivå är Stockholms universitets tjänsteinkubator ett gott exempel (se ovan).
 Regeringen har också utarbetat en handlingsplan vars syfte är att förbättra förut
sättningar för kulturskapare och entreprenörer inom kulturella och kreativa näringar 
samt bidra till ökad samverkan med näringslivet. Bakgrunden är att kulturen konstate
ras ha fått en allt större betydelse för företags och regioners utveckling. Kreativa näringar 
är en växande sektor i regionen som kan bidra till en diversifiering av näringslivet. 
 Ett ökat intresse för de kreativa näringarna kan även ses regionalt. Exempel på 
detta är Creative Business Region Stockholm som arbetar dels långsiktigt med att ta 
fram ett handlingsprogram för kulturella och kreativa näringar i Stockholmsregionen, 
dels operativt för att samla pågående satsningar inom regionen (se även punkt 3.2). Ett 
annat exempel är Kreativ utveckling, KRUT, ett samarbetsprojekt mellan Östergötland, 
Örebro, Västmanland, Uppsala, Södermanland och södra Småland med stöd av EU:s 
regionala utvecklingsfond för Östra Mellansverige. Målet är att skapa en hållbar utveck
ling inom den kreativa sektorn och därigenom stärka dess ställning i samhället och som 
tillväxtfaktor. Satsningarna kan ses som sätt att uppfylla OECD:s rekommendation att 
utveckla nya kluster och diversifiera näringslivet. 

 25 Svenska strategier och initiativ för främjande av miljöteknik. En nationell översikt för genomförande av 
  EU:s miljöteknikplan ETAP. Swentec 2008.
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Har strategier, beslut och åtgärder gått i riktning med  
OECD:s rekommendationer?

äR OECD:S REkOmmEnDaTiOnER fORTSaTT akTUElla?

fortfarande aktuella:

Anpassa innovations- och klusterpolitiken till regionala sammanhang.•	

Integrera de små och medelstora företagen i samarbetsmekanismerna  •	
mellan forskningsinstitutioner, privata och offentliga sektorn.

Stöd innovationer inom små och medelstora företag, företag inom  •	
tjänstesektorerna och inom den offentliga sektorn.

Delvis aktuell:

Samordna regionens klusterinitiativ.•	

Under perioden har viktiga satsningar på innovativa miljöer inletts – där Norra Stations
området får betraktas som en av de tyngsta. Också Norra Djurgårdsstaden är ett intres
sant projekt som i framtiden kan bidra till att marknadsföra svenskt kunnande för en 
internationell publik. Stockholms stad har utnämnts till Europas första miljöhuvudstad 
2010, vilket ger ytterligare tyngd till miljöarbetet och utvecklingen av miljöteknikföretag.
 Enligt OECD skulle det vara positivt om konkurrensen inom regionens klusterbildning
ar ökade och om klustren ytterligare diversifierades. Regionens innovativa miljöer är fortsatt 
dominerade av storföretag men en utveckling mot ökad diversifiering kan ändå ses. Till stor 
del drivs förändringen av den ekonomiska utvecklingen men vissa satsningar kan långsiktigt 
bidra till en ökad diversifiering. Inom det biomedicinska området är AstraZeneca fortfa
rande dominerande i regionen men den nya miljö som nu byggs upp inom Norra Stations
området stärker life science-sektorn i regionen och ger fler företag möjlighet att utvecklas. 
Satsningen stärker också StockholmMälarregionens möjlighet att attrahera nya företag, 
vilket är viktigt om de innovativa miljöerna ska diversifieras. Det bör också nämnas att 
Uppsala redan före 2006 genomgick en stark omvandling, där Pharmacias tidigare domi
nerande roll har ersatts av ett antal forskningsintensiva mindre företag. En diversifiering 
har med andra ord skett. Men fortfarande behövs insatser för att stimulera växande fö
retag och öka antalet små och medelstora företag inom regionens starka branscher. 
 Sedan länge finns det en kritik om att satsningarna på FoU ger dåligt utbyte i nya 
produkter och nya affärer (den svenska paradoxen). I den senaste forskningspropositionen 
premieras samarbeten mellan lärosäten och företag. Det har också skett en ökad fokuse
ring på excellens inom forskningspolitiken, vilket bör vara gynnsamt för StockholmMä
larregionen som har många starka innovationsmiljöer. En viss utveckling har också skett 
för att tydligare knyta innovationsprogram till regionala förutsättningar. Men fortfarande 
kan storstädernas särskilda förutsättningar avspeglas bättre i insatser och styrsystem.
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Vinnovas VINN Excellence Center ligger i linje med OECD:s rekommendation att ut
veckla samarbetet mellan företag och forskningsinstitutioner även om det inte har ett 
uttalat fokus på små och medelstora företag. Programmet är också, liksom de flesta av de 
andra stora programmen, inriktat på traditionella branscher. OECD nämnde särskilt att 
FoUsystemet ger dåligt stöd till innovation i små och medelstora företag, företag inom 
tjänstesektorerna samt inom den offentliga sektorn. Man ansåg att insatserna var alltför 
inriktade på storföretag och teknikfokuserade. Bedömningen är att innovationspolitiken 
fortfarande till största delen är inriktad på, och anpassad efter, stora och teknikinrik
tade företag. Till exempel finns i forskningspropositionen inga stöd direkt riktade mot 
tjänste sektorn, det rör sig mer kring etablerade och teknikintensiva branscher. Utveck
lingspotentialen inom detta område är fortfarande mycket stor.
 När det gäller behovet av att öka samordningen av regionens klusterinitiativ så kan 
en utveckling i rätt riktning ses, till exempel genom tillkomsten av StockholmUppsala 
Life Science. Fortfarande finns konkurrens men det är oklart på vilket sätt detta påver
kar regionens utveckling.  
 Mycket har hänt, men på grund av den korta tidsperioden är det svårt att peka på 
om innovationssystemen stärkts eller ej. Särskilt svår blir bedömningen då konjunktu
ren kraftigt svängt sedan OECD:s studie genomfördes. Tre viktiga områden där arbetet 
ännu inte nått tillräckligt långt kan identifieras: (1) att FoU-systemet i större utsträck
ning skulle kunna stödja små och medelstora företag (utöver avknoppningsföretag från 
universitet och högskolor), (2) behovet av en ökad samverkan mellan privat och offentlig 
sektor, (3) att systemet måste bli bättre på att stödja innovationer inom tjänstesektorn. 

3.5 att gå vidare – här finns ökat behov av handlingskraft

Mycket har gjorts under perioden för att utveckla förutsättningarna för ett konkurrens
kraftigt näringsliv. De flesta av OECD:s rekommendationer kopplade till näringsliv, 
innovationer och regional tillväxt bedöms trots det som fortsatt relevanta. Inom de fyra 
områden som redovisas nedan finns ett särskilt behov av ökad handlingskraft i regionen. 
Samtliga åtgärder har direkt koppling till OECD:s rekommendationer, men har upp
daterats och konkretiserats utifrån dagens förutsättningar. 

Öka den regionala samordningen inom näringspolitiken
Under den studerade tidsperioden har flera steg mot en ökad samordning tagits. Främst 
genom den ambitiösa samarbetsprocessen kring den nya regionala utvecklingsplanen, 
RUFS 2010, samt det utvecklade samarbetet inom Stockholm Business Alliance (SBA). 

Ett samlat genomförande av den nya regionala utvecklingsplanen, RUFS 2010
Arbetet med RUFS 2010 går nu in i ett genomförandeskede. I planeringsprocessen 
har ett stort antal aktörer varit involverade. Det är nu centralt att aktörer i hela 
regionen bidrar till att genomföra större regionala satsningar för att uppnå de mål 
som satts. Att genomförandet sker i samarbete mellan offentlig sektor och näringsliv 
är av avgörande betydelse.   
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Landstinget, Länsstyrelsen, de regionala samarbetsorganisationerna och kommu
nerna bör gå före och visa vägen, bland annat genom att initiera handlingsprogram 
inom särskilt betydelsefulla områden. 

Utveckla den gemensamma marknadsföringen av Stockholm-Mälarregionen 
Kommunerna har ett viktigt ansvar att samarbetet inom SBA fortsätter att utvecklas. 
Särskilt viktigt är att den internationella marknadsföringen av Stockholmsregionen 
blir än mer effektiv.

Stöd innovation inom den växande tjänstesektorn
Tjänstesektorn växer starkt och är i stor utsträckning en storstadsspecifik verksamhet. 
Inom den kunskapsintensiva tjänstesektorn finns verksamheter med outnyttjad poten
tial för företagande och export, till exempel inom vård och omsorg samt inom miljö och 
klimatrelaterade tjänster. Dessutom finns en stor innovationspotential inom de kun
skapsintensiva företagstjänsterna. Trots att tjänstesektorn står för den största syssel
sättningstillväxten är innovationspolitiken fortfarande i stor utsträckning koncentrerad 
kring de stora företagen och tillverkningsindustrin. 

Anpassa innovationsstödjande insatser efter tjänstesektorns behov
Att utveckla nya sätt för att stimulera innovation inom tjänstesektorn och anpassa 
innovationsstödjande insatser till denna sektor är angeläget för den framtida tillväx
ten och för att diversifiera näringslivet. Detta behöver ytterligare uppmärksammas av 
den nationella nivån. För att stärka samverkan och intresse för dessa branscher bör 
den växande tjänstesektorn också lyftas fram tydligare i regionala planer och utveck
lingsprogram. På lokal nivå bör fler aktörer uppmärksamma tjänstesektorns särskilda 
behov i sina innovationsstödjande insatser.

Använd offentlig upphandling för att främja innovation och för att nå  
regionala  klimatmål 
Stockholmsregionens ambitioner att minska klimatpåverkan kräver en intensiv sam
verkan mellan den offentliga och privata sektorn. Den offentliga upphandlingen uppgår 
varje år till mångmiljardbelopp och rätt riktad kan upphandlingarna bidra till utveck
ling, nytänkande och nya innovativa satsningar. Hammarby Sjöstad är ett bra exempel, 
men fler exempel behövs på offentlig upphandling som bidrar till att nå regionens 
klimatmål. Norra Djurgårdsstaden och upprustningen av miljonprogramområdena 
inom ramen för Järvalyftet är två sådana projekt.

Förenkla för det privata näringslivet 
StockholmMälarregionens långsiktiga ekonomiska tillväxt är beroende av det privata 
näringslivets utveckling. Samtidigt är näringslivet beroende av hur den offentliga sek
torns regelverk tillämpas. 

Fortsätt arbetet med regelförenkling 
Frågan om regelförenklingar har uppmärksammats nationellt, men statistik indikerar 
att regelbördan inom viktiga branscher i StockholmMälarregionen trots detta har 
ökat. Arbetet med regelförenkling på nationell nivå måste därför fortsätta, och resulta
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ten ytterligare analyseras. En stor del av tillämpningen av regelverket sker på lokal och 
regional nivå. Även här finns ett stort behov av fortsatt förenkling och effektivisering. 

Effektivisera kontakterna med det lokala näringslivet
Direktkontakten med företag sker oftast på lokal nivå. Denna företagsservice måste 
ske effektivt, gärna som en ”onestopshop” där företagen inte behöver leta efter rätt 
instans att vända sig till. Korta planprocesser, snabb tillståndsgivning och tydliga reg
ler vid upphandling är avgörande för att StockholmMälarregionen ska bli en mer kon
kurrenskraftig region för företagande. Regelbundna servicemätningar på kommunal 
nivå kan bidra till att skapa mer effektiva rutiner. 

Utveckla en tillväxtorienterad storstadspolitik
Storstadsregioner har unika förutsättningar och fungerar som motorer för landets eko
nomiska utveckling. Men det räcker inte att storstäderna själva fokuserar på sina starka 
sidor, det krävs även en nationellt sammanhållen storstadspolitik med tillväxtpolitiskt 
fokus för att storstadsregionerna ska utvecklas till sin fulla potential. 
 Storstadspolitiken ska lyfta fram de rikspolitiska åtgärder som krävs för att stödja 
storstädernas utveckling och för att undanröja de hinder som finns för att storstäderna 
ska kunna fungera väl. Den ska beskriva vilka regelsystem som bromsar utvecklingen 
och som behöver anpassas för storstadsområdenas förutsättningar. Det är också viktigt 
att beskriva hur olika aktörer kan medverka till att politiken genomförs. 
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4. Fokusområde: Kompetensförsörjning  
och ökat arbetskraftsutbud 

2006: vaD REkOmmEnDERaDE OECD?

arbetsmarknadspolitik

Öka antalet arbetade timmar.•	

Öka arbetskraftens rörlighet.•	

Åtgärda de höga skatterna på inkomst av arbete.•	

integration av invandrare

Växla från en modell med stöd och rättigheter till en modell som ser •	
mångfalden som en tillgång och bejakar dess sociala, kulturella och  
ekonomiska värden.

Ta itu med integrationen från efterfrågesidan genom att i högre grad •	
engagera företagen.

Främja ett tidigt inträde på arbetsmarknaden för att förbättra  •	
integration av invandrare.

att minska ungdomsarbetslösheten

Ta itu med det faktum att unga människor kommer in allt senare på  •	
arbetsmarknaden.

Reformer inom sjukförsäkringssystemet 

Vidta åtgärder mot effekterna av systemen för sjukförsäkring och  •	
förtidspension så att antalet arbetade timmar ökar.

4.1 hur är läget idag – vad har hänt sedan 2006?

I detta avsnitt ges en nulägesbeskrivning av arbetsmarknaden och kompetensförsörj
ningen i StockholmMälarregionen. Jämfört med OECD:s redovisning har beskrivningen 
breddats till att också omfatta kompetensförsörjning samt behovet av en förstärkning av 
den högre utbildningen för att möta det framtida behovet av högutbildad arbetskraft, vars 
betydelse för regionens långsiktiga utveckling fått ökad uppmärksamhet under senare år. 
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En växande lokal arbetsmarknad
StockholmMälarregionen är en växande region. Bara i Stockholms län har befolkningen 
under den senaste 30-årsperioden ökat med omkring 400 000 personer. Prognoser 
pekar på att regionen kommer att fortsätta växa och år 2030 beräknas ytterligare  
660 000 invånare leva i de fem Mälardalslänen. Regionen växer främst genom utrikes 
inflyttning och ett stadigt födelseöverskott, medan nettoinflyttningen från andra delar 
av Sverige är låg.26

 Förbättrade kommunikationer och en alltmer specialiserad arbetsmarknad har bi
dragit till att den funktionella regionen har vuxit och omfattar idag hela Stockholms län, 
Uppsala län (med undantag för Älvkarleby kommun) samt de tre kommunerna Sträng
näs, Gnesta och Trosa i Södermanland. Stockholm har en mycket stark nodfunktion 
som beror på att arbetsmarknaden är betydligt större och mer diversifierad än i övriga 
län. Mellan 80 och 85 procent av all pendling över länsgränser i Östra Mellansverige har 
Stockholms län som start eller målpunkt.27 

Sysselsättningsutveckling präglad av konjunktursvängningar
Den arbetsföra befolkningens andel har i Stockholms län minskat under de senaste 
åren och på sikt kommer denna utveckling att förstärkas, i linje med OECD:s analy
ser.28 Utvecklingen gör att det finns risk för arbetskraftsbrist, i synnerhet inom vissa 
kompetensområden.
 OECD pekade i sin studie på att Stockholm hade ett internationellt sett lågt antal 
arbetade timmar. Sedan OECD studerade regionen har det genomsnittliga antalet ar
betade timmar minskat med 3 timmar per individ, från 1 564 timmar (2003) till 1 561 
(2007).29 Det totala antalet arbetade timmar hade år 2008 dock ökat med 7,3 procent 
jämfört med 2005.30 
 Sysselsättningsutvecklingen sedan 2005 präglas av konjunktursvängningarna. 
Figur 4.1 visar att andelen sysselsatta som andel av befolkningen ökade för riket, regio
nen, Stockholms län såväl som Stockholms stad mellan 2005 till mitten av 2008. Efter 
det skedde en tydlig nedgång i sysselsättningsgraden för riket, vilket kan hänföras 
till den ekonomiska krisen. Senare samma år gick sysselsättningsgraden ner även för 
StockholmMälarregionen och för Stockholms län medan Stockholms stad uppvisat en 
relativt konstant sysselsättningsgrad under denna period. Figuren visar också att sys
selsättningsminskningen inte varit lika stor i StockholmMälarregionen som i övriga 
riket, vilket beror på en mer diversifierad och tjänsteinriktad ekonomi (läs mer om den 
ekonomiska krisen under punkt 2.2). Sysselsättningsgraden varierar mellan män och 
kvinnor. I Stockholms län var sysselsättningsgraden år 2009 67,9 procent för kvinnor 
och 71,9 procent för män.31

 Analyserar man andelen arbetslösa inom olika grupper framgår att andelen arbetslösa 
i gruppen utrikes födda genomgående är högre än i övriga grupper (figur 4.2). Likaså ligger 
andelen arbetslösa ungdomar högt. Arbetslösheten uppvisade en nedåtgående trend för 

 26 Befolkningsprognos alternativ hög, RUFS 2010 utställningsförslag, Regionplanekontoret.
 27 SCB och Regionplanekontoret.
 28 SCB.
 29 OECD Statistics.
 30 AKU/SCB.
 31 Sysselsatta 15-74 år SCB/AKU, 2009.
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samtliga grupper från andra kvartalet 2005 till tredje kvartalet 2008, men har efter det 
tredje kvartalet 2008 ökat markant i samband med den ekonomiska nedgången.
 Invandrare och ungdomar utgör en större andel av arbetskraftsreserven på grund 
av deras svagare ställning på arbetsmarknaden – ett problem som OECD pekade på och 
som är mycket angeläget för regionen att bemöta. 
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figur 4.1. Sysselsättningsgrad. Sysselsatta som andel av befolkningen  
15-74 år (säsongsrensad data)

figur 4.2. andel arbetslösa kvinnor och män, ungdomar 18-24 år samt  
utrikes födda 16-64 år i Stockholm-mälarregionen (säsongsrensad data)
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Källa: SCB

Källa: Arbetsförmedlingen

Riket Stockholms län Stockholms stad Stockholm-Mälarregionen

Kvinnor Män Ungdomar (18-24 år) Utrikes födda
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Integration av invandrare 
Arbetslöshetsstatistiken från SCB visar att integrationen av utrikes födda på arbets
marknaden förbättrats något sedan OECD gav sina rekommendationer. Som visas i figur 
4.3 har andelen förvärvsarbetande bland utrikes födda varit relativt konstant sedan 
början av 2000talet, men en svag ökning kan ses från år 2005 och framåt. Skillnaden i 
sysselsättningsgrad mellan utrikes födda kvinnor och män är dock betydande och större 
än skillnaden mellan män och kvinnor i hela befolkningen där kvinnor har en lägre syssel
sättningsgrad än männen.32 Hänsyn bör också tas till att andelen utrikes födda bland to
talbefolkningen har ökat under perioden. Figuren illustrerar också att förvärvsgraden ökar 
med vistelsetid, men att det tar många år att integreras på den svenska arbetsmarknaden. 

Hög ungdomsarbetslöshet
Arbetslösheten bland ungdomar är markant högre än bland arbetskraften i stort och har 
varit så under lång tid. Mellan 2005 och 2007 minskade ungdomsarbetslösheten något, 
för att sedan öka igen 2008. Arbetslösheten har ökat mer i denna åldersgrupp än i andra 
under lågkonjunkturen. En förklaring till att arbetslösheten är hög bland ungdomar är 
att de befinner sig i en fas i livet då de håller på att etablera sig på arbetsmarknaden. 
Under denna fas kan det vara svårt för arbetsgivare att bedöma deras kompetens, efter
som de har relativt lite arbetslivserfarenhet och få referenser från tidigare arbetsgivare. 
Detta kombinerat med att Sverige har relativt höga ingångslöner gör att arbetsgivare kan 
uppfatta det som ett större risktagande att anställa en ung person än en äldre med doku
menterad arbetslivserfarenhet. Det finns en avsevärd risk att många ungdomar påverkas 
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figur 4.3. andel förvärvsarbetande bland utrikes födda i Sverige,  
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 32 Länsstyrelsen i Stockholms län.
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långsiktigt av svårigheterna att etablera sig på arbetsmarknaden och skaffa sig nödvän
diga erfarenheter, vilket kan påverka regionen som helhet negativt.
 Vid jämförelse med andra OECDländer visar statistik att svenska ungdomar har 
kortare arbetslöshetstider. Endast 11,2 procent av de svenska arbetslösa ungdomarna 
(inga större skillnader mellan män och kvinnor) var arbetslösa längre än sex månader, 
att jämföra med 27,5 procent för OECDgenomsnittet. Tittar man på arbetslöshet längre 
än ett år visar statistiken att endast 3,5 procent av de svenska arbetslösa ungdomarna 
var arbetslösa längre än ett år under 2008, att jämföra med 15,6 procent för OECD.33  

Minskande antal sjukskrivningar
Sjukskrivningarna har minskat sedan OECD genomförde sin studie 2006. Den mins
kade sjukfrånvaron illustreras i figur 4.4 av ohälsotalets utveckling i riket och i Stock
holms län. Betydande förändringar – som varit mycket omdiskuterade – har genom
förts inom det svenska sjukförsäkringssystemet under perioden fram till 2010, vilket 
lett till minskad sjukfrånvaro.
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figur 4.4. Ohälsotalets utveckling 2003-2009 (årsvärdena avser  
december månad; för 2009 juli månad)
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Källa: Försäkringskassan

Framtida behov av stärkt kompetensförsörjning 
Omvandlingen av ekonomin i StockholmMälarregionen mot allt mer kunskapsintensiva 
näringar kommer – i kombination med stora pensionsavgångar – att öka efterfrågan 
på högutbildade. År 2008 uppgick andelen av befolkningen i Stockholms län med en 
universitets eller högskoleexamen eller högre utbildning till 46,6 procent, vilket var en 
relativt kraftig ökning jämfört med år 2003 då andelen var 41 procent (figur 4.5). 

 33 Sveriges handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning – uppföljningsrapport 2009. Regeringens skrivelse 2009/10:34.

Riket Stockholms län

Dagar*

 * Genomsnittligt antal dagar med sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning samt  
  rehabiliteringspenning bland befolkningen (16-64 år).
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Trots ett betydande tillskott av högutbildade till arbetsmarknaden i Stockholms län, 
genom fler utexaminerade samt viss nettoinflyttning, bedöms det ökade behovet av hög
utbildade i regionen inte att kunna täckas fram till 2030. Enligt beräkningar vid Region
planekontoret inom Stockholms läns landsting kommer efterfrågan på högutbildad 
arbets kraft (minst treårig högskoleutbildning) enbart i Stockholms län att öka med  
220 000 personer fram till 2030. Även efterfrågan på personer med treårig yrkesförbe
redande gymnasial utbildning (till exempel bygg, vvs och elutbildningar) kommer att 
öka starkt med cirka 70 000 personer. 
 StockholmMälarregionen rymmer idag en tredjedel av alla högskolestuderande i 
Sverige, cirka 110 000 studenter.34 Regionen har också en unik kombination av stora, 
breda universitet och mindre, specialiserade lärosäten. Tillsammans erbjuder dessa ett 
brett utbud av utbildningar som kompletterar varandra. Södertörns högskola har till 
exempel framgångsrikt lyckats rekrytera studenter från studieovana miljöer, medan  
Karolinska Institutet (KI), KTH och Uppsala universitet alla är framstående forsknings
universitet. Ungefär hälften av all högskoleforskning i Sverige bedrivs vid lärosätena i 
Stockholm och Uppsala. 
 I ett nationellt perspektiv presterar lärosätena i StockholmMälarregionen idag 
ungefär i linje med riksgenomsnittet. Effektiviteten vid högskolorna i StockholmMälar
regionen skiljer sig dock av flera skäl kraftigt åt. Vid högpresterande lärosäten som KI 
och KTH läser en stor majoritet av studenter på program, medan många studenter vid 
till exempel Stockholms universitet läser enstaka kurser och är äldre (över 35 år) och har 
därmed troligen redan någon form av etablering på arbetsmarknaden.
 För att tillgodose det framtida behovet av högutbildade måste utbildningssystemet 
bli effektivare. Fler högskoleplatser behövs i regionen. Även genomströmningen behöver 
förbättras för att få fler examinerade inom ramen för befintliga resurser. Trenden idag är 
att allt fler inte tar ut en full examen utan bara läser delar av ett program. Ur ett kompe
tensförsörjningsperspektiv finns även problemet att ungdomar inte i tillräckligt hög grad 
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figur 4.5. Utbildningsnivåer 25-64 år, Stockholm-mälarregionen 2008
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Källa: SCB

 34 Detta motsvarar ungefär regionens befolkningsandel av rikets.
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visar intresse för högre utbildning, finns således stor potential att höja högskolebehörig
heten i gymnasiets avgångsklasser.35

Inom fokusområdet Kompetensförsörjning och ökat arbetskrafts-
utbud gav OECD rekommendationer inom fyra områden: arbets-
marknadspolitik, integration av invandrare, ungdomsarbetslöshet samt 
sjukförsäkringssystemet. På de följande sidorna redovisas uppföljningar 
inom varje område. Här finns även ett avsnitt om kompetensförsörjning 
och högre utbildning.

4.2 arbetsmarknadspolitik

Strategier, beslut och åtgärder 2006-2009

aRBETSmaRknaDSpOliTik: inSaTSER 2006-2009

På nationell nivå har flera arbetsmarknadspolitiska förändringar  •	
genomförts, till exempel nystartsjobb, jobbskatteavdrag och jobb-  
och utvecklingsgarantin.

Arbetsförmedlingen har reformerats och en ny myndighetsorganisation •	
har bildats som inneburit att länsarbetsnämnderna lagts ner.

En rad projekt har initierats på regional och kommunal nivå för att få fler •	
människor i arbete och minska antalet personer som har försörjningsstöd. 

Arbetsmarknadspolitiska satsningar på nationell nivå
Den svenska arbetsmarknadspolitiken har sedan 2006 genomgått betydande föränd
ringar, främst genom regeringens uttalade arbetslinje, vilken överensstämmer med 
OECD:s rekommendation att öka antalet arbetade timmar. Alla som vill och kan arbeta 
ska också ha möjligheter att göra det utifrån sina förutsättningar. Den nya inriktningen 
för arbetsmarknadspolitiken fokuserar på bättre matchning på arbetsmarknaden och 
resurssatsning till dem som befinner sig långt från arbetsmarknaden. 
 Antalet arbetsmarknadspolitiska program reducerades och programvolymerna 
minskade i omfattning under 2007 och 2008. Det försämrade läget på arbetsmarknaden 
under senare delen av 2008 bidrog dock till en kraftig ökning av programdeltagare.  
Resurser för arbetsmarknadspolitiken har ökat sedan 2009. Satsningen inbegriper bland 
annat förstärkt förmedlingsverksamhet i form av coachning, arbetspraktik, praktisk 
kompetensutveckling samt utbildning. Arbetsmarknadsutbildningen har inriktats på att 
vara kort och tydligt inriktad mot aktuell efterfrågan på arbetsmarknaden som inte kan 

 35 Regionplanekontoret.
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tillgodoses via det reguljära utbildningsväsendet. Privata arbetsförmedlingar, branschvisa 
förmedlingar, trygghetsråd och bemanningsföretag har också fått en kompletterande roll 
till den offentliga arbetsförmedlingen. En höjd avgift för arbetslöshetskassorna har införts 
med syfte att öka egenfinansieringen i arbetslöshetsförsäkringen för att på så sätt skapa 
incitament att minska kostnaderna för arbetslöshetsersättningen. Den förhöjda finansie
ringsavgiften ersattes med en arbetslöshetsavgift som förväntas bidra till att ytterligare 
stärka drivkrafterna för en ansvarsfull löneutveckling som inte leder till arbetslöshet. Inci
tamenten för att undvika felaktigt utbetald arbetslöshetsersättning har också stärkts.36 
 Förändringar i arbetslöshetsförsäkringen har varit avsedda att stärka försäkringens 
roll som omställningsförsäkring och att öka individens drivkrafter att bryta arbetslös
heten. Till exempel har en successiv sänkning av ersättningsnivån införts. Möjligheterna 
till förlängd ersättningsperiod samt möjligheterna att begränsa sitt arbetssökande under 
de första hundra dagarna har avskaffats. 
 Från och med 1 januari 2007 infördes nystartsjobb för att öka möjligheterna för 
dem som står långt utanför arbetsmarknaden att komma tillbaka till arbete. En arbets
givare som idag anställer en person som varit utan arbete i minst tolv månader, eller är 
nyanländ invandrare, kompenseras med ett belopp som motsvarar den dubbla arbets
givaravgiften. För ungdomar gäller att de ska ha varit utan arbete i minst sex månader 
för att uppfylla villkor för nystartsjobb. För denna grupp ges en ekonomisk kompensa
tion som motsvarar normal arbetsgivaravgift. 
 Även jobbskatteavdraget (som genomförts i fyra steg) infördes med syfte att det 
ska löna sig bättre att arbeta och att fler arbetslösa ska uppmuntras att komma tillbaka 
till arbetslivet. Åtgärden ligger i linje med OECD:s uppmaning att vidta åtgärder mot de 
höga skatterna på arbetsinkomster.
 Ytterligare insatser som kan nämnas är jobb- och utvecklingsgarantin som riktar 
sig till personer som har stått utanför arbetsmarknaden en längre tid. Insatserna är 
individuellt utformade och syftar till att deltagarna kommer ut i arbete eller reguljär 
utbildning så fort som möjligt. Inledningsvis fokuseras på jobbsökaraktiviteter med 
coachning. I nästa fas finns arbetsmarknadspolitiska program som inkluderar arbets
träning, arbetspraktik, subventionerade anställningar och kompetenshöjande insatser. 
De deltagare som efter 450 dagar inte funnit något arbete anvisas till en varaktig sam
hällsnyttig sysselsättning. I slutet av december 2009 deltog närmare 66 000 personer 
i jobb- och utvecklingsgarantin. För ungdomar som varit arbetslösa en längre tid finns 
jobbgarantin för ungdomar som i slutet av december 2009 hade 51 600 deltagare. Även 
instegsjobben – som innebär en subventionerad anställning inom privat eller offentlig 
sektor för nyanlända invandrare – har införts under tidsperioden, se även punkt 4.3. 
 Med anledning av det försämrade läget på arbetsmarknaden har åtgärder för om
ställning riktade till korttidsarbetslösa förstärkts. Satsningarna på korttidsarbetslösa 
syftar till att öka deras chanser att få nytt arbete genom intensifierad förmedling (coach
ning), praktik och utbildning. 
 En ny lagstiftning tillkom 2008 som gjorde det möjligt för kommunerna att anordna 
insatser inom ramen för olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Arbetsförmedlingen 
gavs också ett stort ansvar för det faktiska genomförandet av arbetsmarknadspolitiken. 
För att påskynda etableringen av nyanlända invandrare i arbetslivet och samhället lade 

 36 Proposition 2007/08:118.
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regeringen 2009 fram ett förslag om egenansvar med professionellt stöd. Förslaget 
innebär att Arbetsförmedlingen, och inte kommunerna, får ett samordnande ansvar för 
etableringsinsatser och att ett nytt ersättningssystem införs där ersättningen är generell 
och lika för alla oberoende av var i landet man bor samt att ersättning till nyanlända 
utgår vid aktivt deltagande. En etableringslots ska stödja den nyanlände under hela eta
bleringsperioden. Förslaget gäller kvinnor och män mellan 1864 år.
 Reglerna i lagen om anställningsskydd, LAS (1982:80) har ändrats på så sätt att det har 
blivit enklare att anställa för viss tid. Tidsbegränsade anställningar kan fungera som en väg till 
tillsvidareanställningar för personer som ännu inte är fast etablerade på arbetsmarknaden.
 Inom den regionala tillväxtpolitiken har regeringen givit i uppdrag till ansvariga 
aktörer för regionalt tillväxtarbete i respektive län att under 2010 upprätta regionala 
kompetensplattformar för samverkan inom kompetensförsörjning och utbildningspla
nering på kort och lång sikt. Etableringen av kompetensplattformen ska bygga på redan 
etablerade samverkansformer inom kompetensförsörjningsområdet i länet.
 
Europeiska socialfonden i Stockholmsregionen och Östra Mellansverige 
ESF (Europeiska socialfonden) som förvaltas av svenska ESFrådet är tillsammans med 
ERUF (Europeiska regionala utvecklingsfonden) de två största av EU:s strukturfonder 
och arbetar för regional konkurrenskraft, sysselsättning och mot utslagning. 
 I Stockholmsregionen prioriteras inom området kompetensutveckling satsningar 
på att förebygga långtidssjukskrivningar, likabehandling i arbetslivet, främja entrepre
nörskap samt branschvis kompetensutveckling. Inom området ökat arbetskraftsutbud 
prioriteras nyanländas etablering på arbetsmarknaden, långtidsarbetslösa, långtidssjuk
skrivnas återgång till arbetet, ungas utanförskap, varaktig sysselsättning för dem som 
står utanför arbetsmarknaden samt matchning. Ett exempel på projekt är Matchning 
Södertörn, se faktaruta sid 64.
 Strukturfondspartnerskapet för Östra Mellansverige har pekat ut ett antal mål och 
prioriteringar i syfte att minska utanförskapet, öka konkurrenskraften och stärka till
växten i regionen. Två projekt som beviljats medel är NUEVO, Växtkraft för livet och 
Communicare Job College. Båda riktar sig till ungdomar och unga vuxna och beskrivs 
mer utförligt i avsnittet Minska ungdomsarbetslösheten (punkt 4.4).

Arbetsmarknadspolitiska satsningar på regional och kommunal nivå
Kommunerna samarbetar med de regionala aktörerna inom kompetens och arbets
kraftsförsörjning. I exempelvis Uppsala län har regionförbundet tillsammans med bland 
annat Arbetsförmedlingen skapat Kompetensforum Uppsala län för kunskapsöverföring 
mellan näringsliv och akademin. Regionförbundet i Örebro län har tagit fram ett hand
lingsprogram och har en samordnande funktion för kompetensförsörjning i syfte att 
skapa regional kraftsamling kring regionens kompetensförsörjning. 
 Jobbtorg Stockholm startade 2008 och består av fem lokala jobbtorg i olika stads
delar inom Stockholms stad. Jobbtorgen är en gemensam ingång till stadens olika re
surser för arbetsmarknadsinsatser för personer som är arbetslösa, flyktingar, ungdomar 
eller sfi-studerande som har försörjningsstöd eller introduktionsersättning. Jobbtorgen 
förstärker stadens ordinarie insatser för att arbetslösa ska komma i arbete och därmed 
minska stadens kostnader för försörjningsstöd. Liknande satsningar görs även i ett fler
tal andra kommuner i StockholmMälarregionen.
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Har strategier, beslut och åtgärder gått i riktning med  
OECD:s rekommendationer?

äR OECD:S REkOmmEnDaTiOnER fORTSaTT akTUElla?

fortfarande aktuella:

Öka antalet arbetade timmar.•	

Öka arbetskraftens rörlighet.•	

Delvis aktuell:

Åtgärda de höga skatterna på inkomst av arbete.•	

Ett antal åtgärder på nationell nivå har genomförts i syfte att öka arbetskraftsutbudet 
och öka antalet arbetade timmar. Hit hör jobbskatteavdraget och förändringar i arbets
löshetsersättningen som syftar till att öka incitamenten för arbete. Nystartsjobb och 
Jobb och utvecklingsgarantin har vidare införts för att öka möjligheterna att komma i 
arbete för dem som står långt ifrån arbetsmarknaden.
 Konjunkturinstitutet bedömde i sitt yttrande om ett förstärkt jobbskatteavdrag att 
förstärkningen av jobbskatteavdraget har positiva arbetsutbudseffekter på lång sikt, 
främst på grund av ett ökat arbetskraftsdeltagande. Deras beräkningar visade vidare att 
det förstärkta jobbskatteavdraget ökar det totala antalet arbetade timmar på lång sikt 
med 0,2 procent. När det gäller jobbskatteavdragets stabiliseringspolitiska effekter är 
Konjunkturinstitutets bedömning att en skattesänkning med annan fördelningsprofil 
(där en större andel av den totala skattesänkningen gått till låginkomsttagare) hade varit 
mer effektiv.37

 IFAU (Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering) har i en studie bedömt att 
undanträngningen av reguljära arbeten vid nystartsjobb är av ungefär samma storleks
ordning som vid anställning med allmänt anställningsstöd. En grov uppskattning är att 
omkring 57 av 10 anställningar hade tillkommit ändå samt att i ungefär vart tredje fall 
skulle samma person ha anställts även utan stöd.38 Nystartsjobben har dock sammanta
get ökat möjligheterna för arbetslösa att få arbete. Det kan konstateras att åtgärder har 
vidtagits för att öka incitamenten att arbeta och att inkludera grupper som står långt 
från arbetsmarknaden. Åtgärderna ligger i linje med OECD:s rekommendationer att öka 
antalet arbetade timmar. På grund av att en allt större andel av befolkningen inte kom
mer att vara i arbetsför ålder framöver är det viktigt att fortsätta arbetet för att öka anta
let arbetade timmar. 
 När det gäller rekommendationen att åtgärda de höga skatterna på inkomst av ar
bete har skatten på arbete sänkts genom jobbskatteavdraget vars fjärde steg just införts, 
men det i internationell jämförelse höga skattetrycket kvarstår. 

 37 Yttrande om promemorian Ett förstärkt jobbskatteavdrag, Konjunkturinstitutet 2009.
 38 Arbetsförmedlingens arbete med nystartsjobben. Daniel Lundin, Linus Liljeberg. IFAU Rapport.
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Arbetskraftens ökade rörlighet
De striktare tillämpningarna av reglerna för arbetslöshetsersättning som införts under 
tidsperioden kan bidra till en ökad arbetskraftsrörlighet. Regeringens arbete för att un
derlätta och stödja nyanländas vidareflyttning från kommuner med ett högt mottagande 
till kommuner med lägre mottagande – och tillgång till god arbetsmarknad – bidrar 
också till rörlighet. Utgångspunkten har varit att individen har frihet att välja sin bo
stadsort, men ges valmöjlighet och förutsättningar att få tillgång till introduktionsin
satser som kan leda till arbete, egen försörjning och bra livskvalitet för hela familjen. 
Arbetet har bedrivits av Migrationsverket, i samarbete med länsstyrelserna och Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL). 
 OECD pekade också på utbyggnaden av den fysiska infrastrukturen för bostäder 
och transporter som viktiga faktorer för att öka arbetskraftens rörlighet. En rad beslut 
om förbättringar av transportsystemet som tagits under perioden kommer att möjlig
göra en fortsatt förstoring och förtätning av StockholmMälarregionen. Framför allt 
gäller det Citybanan, spårförbättringar på Mälarbanan och längre fram byggandet av 
Förbifart Stockholm samt regeringens beslut att bevilja de båda landstingens ansökan 
att gemensamt bedriva pendeltågstrafik mellan Stockholm och Uppsala. Sammantaget 
kommer detta bidra till att vidga arbetsmarknadsregionen och öka rörligheten, match
ningen, specialiseringen och konkurrensen. Orter i de yttre delarna av regionen blir 
mer integrerade och kan bättre dra nytta av storstadens positiva ekonomiska utveck
ling. Ökad spårtrafik mellan Stockholm och Arlanda förstärker ytterligare det redan 
starka utbytet länen emellan.
 För att ytterligare öka den arbetskraftsrörlighet som regionförstoringen möjliggör 
behöver fler aspekter beaktas. En viktig faktor är att det för män finns ett starkt positivt 
samband mellan regionstorlek och lön, medan effekten för kvinnor är svag eller obefint
lig. Det förklaras av att män och kvinnor har olika resvanor och skilda roller i samhället 
och familjen. Män har också mer specialiserade yrken och jobbar i mindre utsträckning 
deltid än kvinnor, vilket ger männen större ekonomiska och tidsmässiga incitament att 
pendla. För att i högre grad ta vara på de positiva effekter som regionförstoringen ger är 
det därför viktigt att rörligheten ökar för alla grupper.39 
 I januari 2008 slogs AMS och Länsarbetsnämnderna ihop till en myndighet, Ar
betsförmedlingen. Den tidigare länsindelningen frångicks då och Arbetsförmedlingen 
delades in i 68 arbetsmarknadsområden som bygger på människors pendlingsmönster. 
Arbetsmarknadsområdena är i sin tur samlade i fyra marknadsområden (syd, nord, öst 
och väst). 1 januari 2010 skedde ytterligare en förändring då antalet marknadsområden 
utökades från fyra till tio. Indelningen i arbetsmarknadsområden gjordes efter en analys 
av arbetskraftens geografiska marknader där bland annat pendlingsdata från SCB var 
vägledande.40 Den geografiska indelningen av Arbetsförmedlingen kan därför ses som 
anpassning till dagens nya arbetsmarknadsområden som ofta spränger länsgränser.  

 39 Regionplanekontoret.
 40 Arbetsmarknadsstyrelsen ”Arbetsförmedlingen en ny myndighet” 07-713.
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4.3 integration av invandrare

Strategier, beslut och åtgärder 2006-2009

inTEgRaTiOn av invanDRaRE: inSaTSER 2006-2009

På nationell nivå har bland annat instegsjobb, som är en subventionerad •	
anställning för nyanlända invandrare, införts.

Lokala utvecklingsavtal har fortsatt att tecknas med flera kommuner för •	
att minska utanförskapet och bidra till landets konkurrenskraft.

Metoder som anonymiserade ansökningar och obligatoriska mångfalds-•	
planer har prövats.

Länsstyrelsen har fått ett tydligt ansvar för samverkan kring introduktion av •	
flyktingar, mångfald i arbetslivet och för att motverka diskriminering.

Kommunförbundet (KSL) samlar kommunerna i Stockholms län i en gemen-•	
sam överenskommelse för introduktion av nyanlända.

Initiativ för en förbättrad integrationspolitik i regionen
Integrationspolitiken har under perioden i stor utsträckning präglats av övertygelsen 
att deltagande i arbetslivet är en nödvändig förutsättning för integration i samhället. 
Detta överensstämmer väl med OECD:s rekommendation att främja ett tidigt inträde på 
arbetsmarknaden. Regeringens införande av jobbskatteavdrag och förändringar i arbets
löshetsförsäkringen har motiverats av en vilja till att öka de ekonomiska incitamenten 
för att arbeta. I fokus står aktiva arbetsmarknadspolitiska åtgärder som nystartsjobb och 
jobb och utvecklingsgarantin, vilka syftar till att underlätta möjligheterna till arbete för 
personer som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden, bland dem invandrare.  
 År 2008 presenterade regeringen en samlad strategi för integration med sju viktiga 
områden för att uppnå integrationspolitikens mål om lika rättigheter, möjligheter och 
skyldigheter, oavsett etnisk och kulturell bakgrund. Huvudfokus i strategin ligger på 
att öka utbudet och efterfrågan på arbetskraft och att skapa kvalitet och likvärdighet i 
skolan. Integrationspolitikens mål ska främst uppnås genom att generella insatser ska nå 
ut och få god effekt för hela befolkningen, oavsett födelseland eller etnisk bakgrund. De 
generella insatserna kompletteras vid behov med riktat stöd för nyanlända invandrares 
etablering under de första åren i Sverige. Etableringsreformen där Arbetsförmedlingen 
får ett samordnande ansvar för etableringen av nyanlända invandrare är den mest om
fattande delen av strategins genomförande (se beskrivning ovan). I strategin ingår även 
fortsatt validering av utländsk yrkeskompetens, förstärkning av möjligheten för personer 
med utländska examina att komplettera sina högskoleutbildningar, medel för nationell 
koordinering av länsstyrelsernas arbete med flyktingmottagning samt underlättande av 
frivillig vidareflyttning för nyanlända invandrare.
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Instegsjobben innebär en subventionerad anställning inom privat eller offentlig sektor 
för nyanlända invandrare. Anställningen ska vara kopplad till deltagande i svenska för 
invandrare (sfi), eller uppnådda resultat inom denna, och innehålla handledande inslag. 
En person kan få ett instegsjobb upp till 36 månader (efter förlängning) från det att up
pehållstillstånd beviljats med ersättning för 75 procent av lönekostnaden för både pri
vata och offentliga arbetsgivare upp till 24 månader.
 Andra reformer som införts är att från och med 2007 kan asylsökande som har 
beviljats uppehållstillstånd, kvotflyktingar och anhöriginvandrare få nystartsjobb de 
tre första åren efter att uppehållstillstånd beviljats. För att underlätta mottagandet av 
flyktingar i kommuner i regioner med god arbetsmarknad, och skapa tydliga ekonomiska 
drivkrafter som påskyndar etableringen av flyktingar på arbetsmarknaden, får kommu
nerna en extra ersättning som delvis är prestationsbaserad.
 Försöksverksamhet med etableringssamtal pågår under 2009 och 2010. Syftet med 
dessa är att påskynda nyanlända invandrares etablering på arbetsmarknaden. Genom 
att tidigt efter beviljat uppehållstillstånd ge information om var i landet det finns efter
frågan på den kompetens som den nyanlände har eller tänker skaffa sig, kan den få ökad 
betydelse inför beslut om bosättning. Arbetsförmedlingen erbjuder också sedan januari 
2009 tjänster från kompletterande aktörer.
 Regeringen har vidare prioriterat en effektiviserad introduktionsverksamhet för ny
anlända med förbättrad sfi-utbildning samt validering av kompetens förvärvad utanför 
Sverige, vilket också OECD betonade som viktiga insatsområden. Skolverket har fått i upp
drag att utveckla särskilda, nationella slutprov i sfi på alla nivåer och medel har avsatts för 
att höja sfi-lärarnas kompetens genom sfi-lyftet. Försöksverksamhet med sfi-bonus för att 
stimulera snabbare genomströmning i undervisningen svenska för invandrare har också 
genomförts. Syftet är att pröva om ekonomiska incitament kan göra att nyanlända snab
bare lär sig svenska och därmed förbättrar sina möjligheter att få arbete.
 För att öka Sveriges handel med omvärlden och skapa fler arbeten och tillväxt 
startade regeringen 2007 projektet Kosmopolit. Det är en särskild satsning som vill ta 
tillvara utrikes föddas unika kunskaper om marknaderna i sina tidigare hemländer. I 
satsningen ingår åtgärder för att stödja små och medelstora företag samt skapa nätverk 
bland företagare med utländsk bakgrund. Ett sådant nätverk är Stockholmsregionens 
Internationella Entreprenörers Nätverk (SIEN).
 Arbetet mot diskriminering omfattar bland annat obligatoriska mångfaldsplaner 
för arbetsgivare med fler än 20 anställda. Dessutom har försök genomförts med anony
miserade ansökningsförfaranden inom offentlig sektor. En gemensam lagstiftning mot 
diskriminering har införts och de tidigare ombudsmannamyndigheterna har slagits 
samman till en myndighet, Diskrimineringsombudsmannen (DO). 

Lokala utvecklingsavtal
1999 initierades lokala utvecklingsavtal som en del av den nationella storstadspolitiken 
i syfte att bryta utanförskapet i utsatta stadsdelar i Stockholm, Göteborg, Malmö och ett 
antal andra större svenska städer. De lokala utvecklingsavtalen har sedan dess förlängts 
inom ramen för det urbana utvecklingsarbetet.
 För perioden 20082010 har 21 kommuner i landet tecknat lokala utvecklingsavtal, 
bland dem Stockholm, Södertälje, Huddinge, Botkyrka, Haninge och Nacka samt Upp
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sala. Avtalen gör det möjligt för kommunerna att bilda lokala partnerskap med statliga 
myndigheter och aktörer inom den privata och ideella sektorn. Polismyndigheterna, För
säkringskassan och Arbetsförmedlingen har i uppdrag att ingå i de lokala partnerskapen.

Nya integrationsprojekt i regionen
Länsstyrelsen har ett särskilt ansvar att tillsammans med andra aktörer medverka till 
ökad mångfald i arbetslivet, motverka diskriminering och utveckla samverkan kring 
introduktion av nyanlända i Sverige. Länsstyrelsen ansvarar också för förhandlingar 
och överenskommelser med kommunerna om mottagande och introduktion av nyan
lända invandrare. 
 Länsstyrelsen i Västmanland startade 2008 projektet Flyktingsamverkan Väst-
manland. Projektet ska öka samarbetet över kommun- och myndighetsgränserna i länet 
med målet att underlätta för nyanlända flyktingar att etablera sig på arbetsmarknaden 
och i samhället. I projektet samarbetar länets tio kommuner, Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, Landstinget, Länsstyrelsen, Migrationsverket samt Västmanlands 
Kommuner och Landsting.41

Exempel: Matchning Södertörn – delregional samverkan  
för ökad kompetens

Matchning Södertörn har som mål att stärka kompetensen hos arbets
sökande. Projektet anordnar rekryteringsmässor och erbjuder arbetsgivare 
kompetensutveckling i arbetsmarknadsfrågor som är kopplade till integration 
och mångfald. Stort fokus läggs på kontakten med företag och på att hjälpa 
arbetsgivare med rekrytering. Projektet erbjuder också coachning, utbildning 
och olika former av anställningsprövning för arbetssökande, främst nyan
lända till Sverige. 

Målen är att nyanlända lättare ska kunna komma in i arbetslivet och varje 
persons kompetens ska tillvaratas. Matchning Södertörn är ett samarbete 
mellan Södertörns åtta kommuner, Arbetsförmedlingen, Företagarna, Stock
holms Handelskammare och näringslivet. Tillväxtverket och svenska ESF
rådet är medfinansiärer. 

Kommunförbundet Stockholms län (KSL) är en viktig aktör för att utveckla det kom
munala arbetet för bättre fungerande arbetsmarknader. Under hösten 2009 anslöt sig 
samtliga Stockholms läns kommuner till Samverkansöverenskommelsen som handlar 
om introduktion av nyanlända flyktingar och asylsökande. Samverkan går bland annat ut 
på att parterna aktivt ska bidra till att öka de nyanlända individernas möjligheter att välja 
boende inom hela länet. På så sätt medverkar alla kommuner till att nå en jämn spridning 
av bosättningen i alla länets kommuner. Parterna i överenskommelsen ska också erbjuda 
nyanlända kvinnor och män introduktionsinsatser, erbjuda förskoleplatser och utbild

 41 www.lst.se/vastmanland.
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ningsplatser samt i möjligaste mån praktikplatser och arbetstillfällen. Samverkan kommer 
att ledas av en styrgrupp bestående av förvaltningschefer som tillsätts i början av 2010.
 Ett särskilt viktigt initiativ från Länsstyrelsen i Stockholm i samarbete med KSL och 
länets kommuner är Sfx – svenska för yrkesutbildningar som bidrar till att invandrares 
kunskaper och yrkeserfarenheter ställs till arbetsmarknadens förfogande så snart som möj
ligt. Sfxsatsningen svarar mot OECD:s rekommendation att säkra näringslivets kompe
tensförsörjning, samtidigt som det bidrar till integrationen.

Exempel: Sfx – utbildning i svenska för specifika yrken

Sfx samlar yrkesinriktade utbildningar som bedrivs inom svenska för 
invandrare (sfi) och svenska som andraspråk (sas) i Stockholms län, 
med målet att ta tillvara individens yrkeskompetens och förkorta tiden från 
ankomst till arbete eller företagande. Sfx erbjuder en sammanhållen utbild
ningskedja för invandrade och flyktingar som har yrkesutbildning och yrkes
erfarenhet från sina hemländer.

Regional samverkan är mycket viktig då enskilda kommuner ofta har för litet 
eget underlag av studerande, för att kunna starta och bedriva yrkesanpassad 
sfi-undervisning. Alla kommuner i Stockholms län har skrivit på en avsikts
förklaring att skicka elever till den kommun som driver en Sfxutbildning. 
Verksamheten har under de senaste åren utvecklats betydligt genom att nya 
Sfx startats, till exempel: svenska för hantverkare, svenska för ingenjörer, 
svenska för bussförare, svenska för företagare, svenska för lastbilschaufförer. 
Över 1 000 läkare och sjuksköterskor har genomgått utbildningen och de 
flesta har efter två till tre år fått arbete inom sitt yrke.

Har strategier, beslut och åtgärder gått i riktning med  
OECD:s rekommendationer?

äR OECD:S REkOmmEnDaTiOnER fORTSaTT akTUElla?

fortfarande aktuella:

Växla från en modell med stöd och rättigheter till en modell som ser  •	
mångfalden som en tillgång och bejakar dess sociala, kulturella och  
ekonomiska värden.

Ta itu med integrationen från efterfrågesidan genom att i högre grad •	
engagera företagen.

Arbeta för att främja ett tidigt inträde på arbetsmarknaden för att för-•	
bättra integration av invandrare.
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Arbetslösheten bland utrikes födda har under såväl goda som sämre ekonomiska tider 
varit högre än för inrikes födda. Skillnaderna är dock mindre i Stockholms län än i riket 
som helhet. På nationell nivå har insatser som instegsjobb och nystartsjobb bidragit till 
att främja ett tidigt inträde på arbetsmarknaden. Fortfarande tar det lång tid att integre
ras på arbetsmarknaden och arbetslösheten är fortsatt hög.  
 Genom att arbetsförmedlingen i och med förslaget om nyanlända invandrares 
arbetsmarknadsetablering, egenansvar med professionellt stöd, tar över ansvaret för 
nyanlända invandrare från kommunerna återförs huvudansvaret till staten. Synpunkter 
om att lagen kan påverka kommunernas vilja att skriva avtal om flyktingmottagande har 
förts fram.42 Reformen bedöms å andra sidan förbättra möjligheten att matcha den ny
anländes kompetens med en lämplig bosättningskommun.
 KSL:s samverkansöverenskommelse är viktig då den samlar samtliga kommuner i 
Stockholms län i ett gemensamt arbete för att bli ett föredöme när det gäller introduk
tion av flyktingar och asylsökande. Övriga satsningar som gjorts i regionen för att min-
ska arbetslösheten bland utrikes födda och minska tiden för inträde på arbetsmarkna
den har främst bedrivits i projektform. Europeiska socialfonden har till exempel som 
särskilt prioriterat område en bättre integration i arbetslivet. Effekten hos de projekt 
som beviljats medel kan dock ännu inte avläsas eftersom programperioden startade först 
2007. Varje projekt berör dessutom endast ett mindre antal personer. 
 Den yrkesinriktade utbildning i svenska för invandrare respektive svenska som 
andraspråk som bedrivs inom Sfx i Stockholms län har utvecklats kraftfullt under perio
den och har medverkat till att korta tiden för nyanlända invandrare att komma in på den 
svenska arbetsmarknaden samt öka antalet arbetade timmar.
 OECD rekommenderade också regionen att förändra invånarnas attityder till per
soner som är utrikes födda, liksom att motverka diskriminering. Här saknas uppgifter 
om utgångsläge och nuläge, varför det inte är möjligt att värdera om några förändringar 
har skett. Det har dock inte genomförts några uttalade satsningar på området på regio
nal eller nationell nivå under perioden. Det är tveksamt om utvecklingen gått i riktning 
mot att se ökad mångfald i arbetslivet som en tillgång. Det finns fortfarande allt för få 
exempel där det offentliga agerat som förebild för mångfald i arbetslivet. Att minska 
arbetslösheten hos utlandsfödda är en nyckelfråga för regionens fortsatta utveckling. 
Kompetensen hos personer med utländsk bakgrund måste tas tillvara bättre på arbets
marknaden. Detta är frågor som behöver få hög prioritet även framöver.

 42 KSL. Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering–information om kommande ny lag, promemoria  
  2009-09-25 Dnr 2008/0044.
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4.4 att minska ungdomsarbetslösheten

Strategier, beslut och åtgärder 2006-2009

aTT minSka UngDOmSaRBETSlöShETEn: inSaTSER 2006-2009

Nationell jobbgaranti för ungdomar.•	

Nystartsjobb – incitament för arbetsgivare att anställa arbetslösa ungdomar.•	

De sociala avgifterna för anställda ungdomar har sänkts.•	

Några projekt på regional nivå som vänder sig till arbetslösa ungdomar  •	
har initierats.

De arbetsmarknadspolitiska åtgärderna för ungdomar är i stor utsträckning kopplade till 
arbetsmarknadspolitikens utveckling i allmänhet, och omfattar åtgärder för att stödja och 
kompetensutveckla arbetslös ungdom – aktiviteter för att göra det mer attraktivt för arbets
givare att anställa ungdomar samt satsningar för att förenkla arbetsförmedlarnas arbete. 
 En stor satsning under de senaste åren har varit den nationella jobbgarantin för 
ungdomar med såväl utbildning som praktik, som 2008 ersatte de tidigare kommunala 
ungdomsprogrammen. Syftet med jobbgarantin är att ge stöd och ökade drivkrafter för 
arbetslösa ungdomar att få ett arbete eller att vidareutbilda sig. 
 En försöksverksamhet med lärlingsutbildning pågår sedan 2008 och har även 
byggts ut sedan starten. Den innebär bland annat att viss ersättning samt handledar
utbildning kan ges till arbetsgivare som tar emot elever inom gymnasieskolan.
 Arbetsgivares incitament för att anställa ungdomar förutsätts öka genom nystarts
jobben, där arbetsgivaren erhåller en subvention motsvarande arbetsgivaravgiften vid 
anställning av ungdomar som varit arbetslösa under längre tid än sex månader. De so
ciala avgifterna för anställda ungdomar sänktes ytterligare under både 2007 och 2009. 
Åtgärderna på nationell nivå motsvarar således OECD:s rekommendation att se till att 
ungdomar snabbare tar sig ut på arbetsmarknaden. 
 I StockholmMälarregionen saknas ett samlat grepp för att hantera ungdomsarbets
lösheten och kommunerna arbetar på olika sätt med frågan. Kommunerna har dock ett 
uppföljningsansvar att fortlöpande hålla sig informerade om hur de ungdomar i kommu
nen som fullgjort sin skolplikt är sysselsatta, för att kunna erbjuda dem lämpliga indivi
duella åtgärder. 
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Två ESF-finansierade projekt som vänder sig till ungdomar och unga vuxna är:
NUEVO, Växtkraft för livet•  är ett treårigt samarbete mellan fem kommuner 43 som 
riktar sig till arbetslösa personer i åldrarna 1829 år som tagit emot ekonomisk hjälp 
under lång tid och har särskilda behov. Syftet med projektet är att minska målgrup
pens utanförskap och öka makten över sitt eget liv genom självförsörjning. 
Communicare Job College•  drivs i 26 kommuner i Örebro, Västmanlands och Söder
manlands län, och riktar sig till arbetssökande mellan 1825 år som vill öka sitt per
sonliga entreprenörskap och därmed sina chanser på arbetsmarknaden.

Har strategier, beslut och åtgärder gått i riktning med  
OECD:s rekommendationer?

äR OECD:S REkOmmEnDaTiOnER fORTSaTT akTUElla?

Ja, när det gäller att ta itu med det faktum att unga människor  •	
kommer in allt senare på arbetsmarknaden.

OECD pekar ut ungdomsarbetslöshet som ett särskilt viktigt insatsområde, men ung
domsarbetslösheten i regionen fortsätter att öka under perioden. Jobbgarantin för 
ungdomar har sannolikt bidragit till att aktivera och stödja ungdomarna under deras 
tid i arbetslöshet. Positiva effekter av exempelvis nystartsjobben med sänkta sociala 
avgifter kan ännu inte avläsas i minskad ungdomsarbetslöshet eller att ungdomar i 
förhållande till andra grupper fått en bättre utveckling. Naturligtvis spelar konjunk
turnedgången 2008 här en stor roll. När det gäller regionala åtgärder för att minska 
ungdomarnas arbetslöshet finns lyckade projektsatsningar, men de berör endast en 
mindre del av länets ungdomar. 
 Åtgärder för att sänka åldern då inträde på arbetsmarknaden görs sker även inom 
utbildningsområdet genom att exempelvis öka genomströmningen i skola och högskola 
(läs mer under punkt 4.6).
 Med prognoser om framtida arbetskraftsbrist är det ett allvarligt problem att många 
unga har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Ungdomsarbetslösheten kvarstår 
därför som ett prioriterat område där ytterligare insatser krävs.

 43 Norrköping, Uppsala, Eskilstuna, Västerås och Örebro.
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4.5 Reformer inom sjukförsäkringssystemet

Strategier, beslut och åtgärder 2006-2009

REfORmER inOm SjUkföRSäkRingSSySTEmET: inSaTSER 2006-2009

Införande av rehabiliteringskedja med fasta tidsgränser för sjukskrivna  •	
som ska återgå i arbete.

”Sjukvårdsmiljarden” som tillförs landstingen för att förbättra arbetet  •	
med sjukskrivna.

En återgång från 10 till 7,5 basbelopp som sjukpenninggrundande inkomst •	
samt reduktion i pensionsrätten för personer med inkomst relaterad sjuk- 
och aktivitetsersättning.

Nyfriskjobb har införts för att stimulera arbetsgivare att anställa  •	
personer som varit långtidssjukskrivna.

Att minska sjukfrånvaron har varit en viktig del i regeringens politik för att minska utan
förskapet och en rad åtgärder har införts i syfte att ge drivkrafter för att ta till vara indivi
dens arbetsförmåga, förbättra stödet för individen och erbjuda fler vägar tillbaka till arbe
te. Detta väntas bidra till att öka antalet arbetade timmar, vilket OECD rekommenderade. 
 Åtgärder för att åstadkomma tidiga insatser i syfte att motverka långvarig sjukfrån
varo inkluderar bland annat: 
 En rehabiliteringskedja med fasta tidsgränser för prövning av arbetsförmågan har 
införts från och med den 1 juli 2008. Prövningen sker i tre steg. De första tre månaderna 
prövas arbetsförmågan gentemot ordinarie arbetsuppgifter, därefter vidgas prövningen 
till att avse andra arbetsuppgifter hos arbetsgivaren och efter sex månader prövas ar
betsförmågan mot hela arbetsmarknaden. Den 1 januari 2010 nådde de första invånarna 
den bortre gränsen för förlängd sjukpenning. 
 En rehabiliteringsgaranti har skapats, som innebär att sjukskrivna ges förbättrad 
tillgång till medicinsk rehabilitering. Åtgärder har vidtagits för att stödja de arbetsplats
nära insatserna genom att vidareutveckla företagshälsovården. 
 Landstingen har också tillförts en miljard kronor årligen för att hälso och sjukvår
den ska förbättra arbetet med sjukskrivna, den så kallade sjukvårdsmiljarden. Dessutom 
har ett försäkringsmedicinskt beslutsstöd för läkare och Försäkringskassan införts som 
ger riktlinjer om sjukskrivningstider vid olika diagnoser.
 Under 2007 genomfördes dels en återgång i den försäkrades sjukpenninggrundande 
inkomst från 10 till 7,5 prisbasbelopp, dels en reduktion i pensionsrätten för personer 
med inkomstrelaterad aktivitets och sjukersättning. 
 Åtgärder för att underlätta återgång i arbete efter långvarig sjukfrånvaro har också 
införts bland annat genom att möjliggöra för personer med sjukersättning att pröva sin 
arbetsförmåga, utan att förlora sin rätt till sjukersättning. Vid arbete minskas den utbe
talda sjukersättningen enligt ett system med steglös avräkning så att det alltid ska löna 
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sig ekonomiskt att arbeta. En försöksverksamhet där privata och sociala företag hjälper 
långtidssjukskrivna tillbaka i arbete har också initierats. Försöksverksamheten som 
under 20082009 bedrivs i bland annat Stockholm utvärderas nu av IFAU.
 Åtgärder för att minska trösklarna in på arbetsmarknaden för människor med funk
tionsnedsättning eller långvarig sjukfrånvaro samt stimulera arbetsgivare att anställa 
människor som varit långtidssjukskrivna inkluderar bland annat Nyfriskjobb. Nyfrisk
jobb innebär att arbetsgivaren får göra ett avdrag som motsvarar dubbla arbetsgivar
avgiften vid anställning av den som varit långtidssjuk. En annan förändring är att ar
betsgivare slipper att betala sjuklön för den som arbetar med bibehållen sjukersättning. 

Har strategier, beslut och åtgärder gått i riktning med  
OECD:s rekommendationer?

äR OECD:S REkOmmEnDaTiOnER fORTSaTT akTUElla?

Delvis aktuell:

Vidta åtgärder mot effekterna av systemen för sjukförsäkring och  •	
förtidspension så att antalet arbetade timmar ökar.

Sjukskrivningarna har minskat sedan OECD genomförde sin studie. I dag ligger Sve
rige på ett genomsnitt i Europa. De minskade sjukskrivningarna kan sannolikt till stor 
del förklaras av förändrade regelverk och ändrade policybeslut vad gäller exempelvis 
rehabiliteringskedjan. 
 Faktorerna som har effekter på sjukfrånvarobeslutet är emellertid många – till  
exempel ekonomiska incitament, kontroll och sociala normer – och är svåra att påverka. 
De långsiktiga effekterna är därför svåra att bedöma efter en relativt kort tidsperiod. 
När det gäller ”sjukvårdsmiljarden” har IFAU (Institutet för arbetsmarknadspolitisk ut
värdering)44 konstaterat att incitamentsstrukturen kan ge effekten att sjukskrivna perso
ner med sjukpenning överförs till sjuk och aktivitetsersättning. Men sjukfrånvaron kan 
ses minska under perioden och arbetskraftsutbudet har ökat. Antalet påbörjade sjukfall 
minskar också och sjukskrivningstiderna blir allt kortare. Det gäller särskilt de sjukfall 
som är längre än sex månader. Utvecklingen ligger med andra ord i linje med vad OECD 
rekommenderade.

 44 Uppföljning och utvärdering av sjukvärdsmiljarden. Laura Hartman, Per Johansson, Staffan Khan, Erica Lindahl. 
  FAU Rapport 2009:1.
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4.6 kompetensförsörjning och högre utbildning

Strategier, beslut och åtgärder 2006-2009

kOmpETEnSföRSöRjning OCh högRE UTBilDning:  
inSaTSER 2006-2009

Regeringen har aviserat 10 000 nya platser till landets högskolor och större •	
andel av de statliga ekonomiska resurserna till högskolorna i Stockholm-
Mälarregionen.

Från 2009 har möjligheterna ökat att få permanent uppehållstillstånd  •	
för arbete i Sverige.

Det har blivit lättare för studerande utanför EU/EES att få arbets- och  •	
uppehållstillstånd.

Nya yrkeshögskolan, som samlar alla eftergymnasiala utbildningar  •	
bildades 2009.

Nationella och regionala insatser för att höja utbildningsnivån 
Det finns en stor samsyn på lokal, regional och nationell nivå om betydelsen av att höja 
de generella utbildningsnivåerna hos befolkningen. Lågkonjunkturen har lett till ytter
ligare satsningar på utbildningsområdet. Till exempel tillförs landets högskolor 10 000 
nya platser under 2010 och 2011, varav drygt 4 000 vid lärosäten i StockholmMälarre
gionen. År 2006 och 2007 skedde också en utbyggnad av högskolan. År 2006 med 15 555 
platser, varav 3 880 i StockholmMälarregionen och 2007 med 1 300 platser varav 220 i 
StockholmMälarregionen. 
 Högskolorna i StockholmMälarregionen, framför allt i Stockholm och Uppsala, 
kommer att få större delar av de statliga ekonomiska resurserna.45 Flera av regeringens 
utpekade strategiska forskningsområden, till exempel medicin och livsvetenskaper,  
teknisk forskning och klimatrelaterad forskning, är mycket starkt förankrade vid regio
nens högskolor. Hälften av de extra resursförstärkningarna för forskning och utbildning 
på forskarnivå under åren 20092012 om sammanlagt 1,5 miljarder kronor tilldelas 
StockholmMälarregionen. 
 En allt större del av nybörjarstudenterna i regionen kommer från utlandet. Högst 
andel utländska nybörjarstudenter har KTH (50 procent) och KI (30 procent). Rege
ringen har dock lagt ett förslag om att universitet och högskolor ska införa studieavgifter 
för studenter från länder utanför EES och Schweiz från och med hösten 2011. 
 I ett internationellt perspektiv ger den nya lagen om arbetskraftsinvandring, som 
trädde i kraft i december 2008, ökade möjligheter att få ett permanent uppehållstill
stånd för arbete i Sverige. Dessutom kan gäststudenter söka arbetstillstånd från Sverige. 

 45 Se Resurser för kvalitet (SOU 2007:81) samt forsknings- och innovationspropositionen: Ett lyft för forskning och 
  innovation (prop. 2008/09:50).
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Detta öppnar för en ökad internationell arbetskraftsinvandring. Kompetens kan lät
tare tillföras regionen, vilket stärker såväl näringslivet som den högre utbildningen och 
forskningen i StockholmMälarregionen. 
 Nya regler har också införts som gör det enklare för studenter från länder utanför 
EU/EES att få arbets och uppehållstillstånd i Sverige. Utländska studenter som slutfört 
30 högskolepoäng eller en termins forskarutbildning behöver inte längre återvända till 
sina hemländer och därifrån söka arbets och uppehållstillstånd. 
 Som ett led i uppvärderingen av landets yrkesutbildningar inrättades en yrkeshög
skola från den 1 juli 2009, där alla de eftergymnasiala yrkesutbildningar som inte är 
högskoleutbildning samlas. Utbildningstiden är vanligen maximalt två år och utbild
ningarna är kvalificerade men inte akademiska. 
 Inom yrkeshögskolan samlas kvalificerade yrkesutbildningar (KY), vissa komplet
terande utbildningar, påbyggnadsutbildningar samt lärlingsutbildningar för vuxna till 
vissa hantverksyrken. Utbildningar inom yrkeshögskolan ska kunna bedrivas av ett 
antal olika anordnare, till exempel företag, kommuner och stiftelser. Yrkeshögskolan 
arbetar också aktivt med validering av utländska yrkesutbildningar efter att ha tilldelats 
det nationella valideringsansvaret. Det är en viktig förändring för att snabbare ta tillvara 
invandrade personers kompetens.                                                       
 Högskolorna i regionen arbetar allt mer aktivt med samverkansuppgiften och alla 
stora lärosäten har bildat särskilda enheter med huvuduppgift att verka för en ökad sam
verkan, särskilt med näringslivet. 
 På den regionala nivån har Regionplanenämnden inom Stockholms läns landsting, 
i samverkan med en lång rad aktörer – framför allt lärosätena – initierat ett handlings
program, Kunskapsregion Stockholm, för att tillgodose den ökade efterfrågan på högut
bildad arbetskraft och för att motverka den väntade bristen på högutbildad arbetskraft. 
Handlingsprogrammen omfattar åtgärder för att bland annat öka övergången från 
gymnasieskola till högre utbildning, förbättra genomströmningen inom de högre utbild
ningarna och för en effektivare validering av utländska utbildningar. 
 Vidare har Mälardalsrådet initierat ett storregionalt arbete – Stjärnbildning – med 
syfte att lyfta fram utbildnings och forskningsfrågor som har avgörande betydelse för 
regionens långsiktiga tillväxt och konkurrensförmåga. 
 Om den prognostiserade bristen på högutbildade i Stockholmsregionen slår in kom
mer det att påverka regionens konkurrenskraft negativt. Det krävs därför att regionens 
aktörer aktivt verkar för att stärka den långsiktiga kompetensförsörjningen. Kunskaps
region Stockholm och Stjärnbildning är här två goda exempel.  
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4.7 att gå vidare – här finns ökat behov av handlingskraft

Många insatser för att stärka kompetensförsörjningen och öka arbetskraftsutbudet i 
regionen har genomförts. Men den problembild som OECD pekade på i sin rapport kvar
står fortfarande till stor del. Därför krävs ett fortsatt målmedvetet arbete inom detta 
område. Nedan presenteras tre områden där ett särskilt behov av ökad handlingskraft 
finns i regionen. Åtgärderna är kopplade till OECD:s rekommendationer, men har upp
daterats och konkretiserats utifrån dagens förutsättningar, bland annat den väntande 
bristen på högutbildad arbetskraft.

Se mångfald på arbetsmarknaden som en tillgång
Arbetslösheten bland personer med utländsk bakgrund är fortsatt högre än bland 
andra grupper. Samtidigt är det nödvändigt för den fortsatta ekonomiska utvecklingen 
att den arbetskraftsreserv av personer med utländsk bakgrund som finns inom regio
nen tillvaratas. OECD:s rekommendation att se mångfald som en tillgång är därför 
fortsatt högaktuell. 

Förändra attityder hos arbetsgivarna
Det krävs förändrade attityder hos arbetsgivarna för att invandrad arbetskraft ska an
ställas. Ett effektivt sätt att förändra attityder är att ge arbetsgivare goda erfarenheter 
av att anställa personer med utländsk bakgrund. Den offentliga sektorn måste ta sitt 
ansvar som stor arbetsgivare och agera föredöme. Stockholms stads chefsprogram med 
ambition att öka andelen utrikes födda chefer är ett gott exempel som bör tas efter av 
fler organisationer.

Effektivare validering av invandrares kompetens
Trögheterna inom systemet för validering av utländska utbildningar måste också min
ska för att utnyttja den kompetensreserv som finns hos regionens nyanlända invand
rare. Tydliga och mätbara målsättningar bör formuleras på regional nivå, till exempel 
hur lång tid en validering av en utländsk utbildning högst får ta. 

Kraftsamla regionalt mot ungdomsarbetslösheten
Arbetslösheten bland ungdomar fortsätter att öka. Med prognoser om framtida arbets
kraftsbrist är det ett allvarligt problem att många unga har svårt att komma in på arbets
marknaden. Insatser krävs därför på flera nivåer.

Skapa en regional arena för att hjälpa ungdomar till arbete
Många kommuner arbetar med att få in ungdomar i arbetslivet. Det finns dock få, eller 
inga, gemensamma initiativ som fokuserar på denna fråga i regionen. De kommunala 
och regionala aktörerna i StockholmMälarregionen har ett stort ansvar att skapa en 
gemensam arena för att utforma och genomföra insatser  som särskilt vänder sig till 
ungdomar som befinner sig utanför arbetsmarknaden.  
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Utveckla lärlingsplatser 
Ungdomar som inte fullföljt gymnasieutbildningen har svårt att få jobb och står ofta 
långt ifrån arbetsmarknaden. För att möta detta problem krävs tidiga insatser med 
individuella åtgärder. Ansvaret ligger på kommunerna som ska följa ungdomar upp till 
20 års ålder som saknar känd sysselsättning. För äldre ungdomar bör de framgångs
rika försök med lärlingsplatser som genomförts för unga mellan 20 och 24 år med 
ofullständig grundskole eller gymnasieutbildning fortsätta att utvecklas.

Öka tillgången på högutbildad arbetskraft
Det finns risk för brist på högutbildad arbetskraft i regionen, särskilt inom vård och 
omsorg och yrken med krav på högre teknisk och naturvetenskaplig utbildning. Detta 
behov hade inte aktualiserats då OECD studerade regionen. Idag utgör det ett så pass 
allvarligt problem att ökad handlingskraft krävs från ett stort antal regionala aktörer för 
att tillsammans säkra tillgången på högutbildade i den växande kunskaps och tjänste
ekonomin i StockholmMälarregionen.46

Öka kvaliteten på de grundläggande utbildningsnivåerna
Samtliga kommuner i regionen behöver öka kvaliteten inom de grundläggande utbild
ningsnivåerna. Avhoppen från gymnasieskolan måste minska och övergången av unga 
till högre utbildning öka. Tydliga och mätbara målsättningar, till exempel årlig ökning 
av andelen behöriga, bör ställas upp på regional nivå. 

Öka kapaciteten och effektiviteten vid regionens lärosäten
Regionens lärosäten bör i samverkan sätta upp konkreta målsättningar för en ökad 
examination av högutbildade, till exempel förbättrade studieresultat, minskade 
avhopp och breddad rekrytering från olika socioekonomiska segment av regionens 
invånare. Regionens lärosäten behöver också tillföras ytterligare resurser och kapa
citet för att möta den stora efterfrågan på högskoleutbildade, vilket kräver att frågan 
hanteras på nationell nivå.

Öka inflödet av högutbildad arbetskraft
För att studenter och forskare vid regionens högskolor ska välja att stanna kvar som 
yrkesverksamma i regionen, måste StockholmMälarregionen i konkurrens med andra 
kunskapstäta tillväxtområden vara attraktiv att bo och arbeta i. För att locka redan yr
kesverksamma högutbildade till regionen behöver de ekonomiska förutsättningarna an
passas till den internationella konkurrensen, vilket främst är en fråga på nationell nivå. 

Förbättra de studiesociala förhållandena 
För att förstärka Stockholms position som kunskapsregion måste studenternas studie
sociala förhållanden, inte minst möjligheterna till boende, förbättras. Regionen behö
ver erbjuda ett brett utbud av olika typer av bostäder, till exempel fler hyresrätter som 
ofta är det mest realistiska boendealternativet för studenter. Även förenklade regler för 
andrahandsuthyrning och uthyrning av del av lägenhet är viktiga för att det befintliga 
bostadsbeståndet ska utnyttjas i högre grad.

 46 Behov av handlingskraft inom detta område har även identifierats i ett av RUFS 2010 handlingsprogram.
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5. Fokusområde: Bostadsmarknad

2006: vaD REkOmmEnDERaDE OECD?

ökat bostadsbyggande

Ökade incitament till offentliga och privata aktörer.•	

översyn av hyressättningen

Öka effektiviteten på hyresmarknaden och öka incitamenten för att bygga •	
nya hyresrätter.

kommunernas delaktighet i regional bostadsplanering

Gör kommunerna delaktiga i bostadsplaneringsstrategier på en regional •	
nivå för att bidra till ansträngningarna om att skapa en flerkärnig nivå.

5.1 hur är läget idag – vad har hänt sedan 2006?

Den problembild som OECD beskrev kvarstår. Bostadsbrist råder fortfarande och den 
är tillräckligt allvarlig för att vara ett problem för tillväxten i regionen. På nationell nivå 
ligger investeringarna i bostäder på en fortsatt mycket låg nivå.47 De svenska hushållens 
boendekostnader som andel av den totala konsumtionen fortsätter också att vara mycket 
höga i jämförelse med andra OECDländer.48 
 I Stockholmsregionen har bostadsbyggandet ökat sedan OECD presenterade sina 
rekommendationer, men den tidigare bristen tar lång tid att bygga bort. Dessutom har 
befolkningsökningen de senaste åren varit långt större än prognostiserat, vilket skapar 
ett ökat tryck på bostadsmarknaden. 
 Den ekonomiska krisen som inleddes 2008 har också fått stora konsekvenser för byg
gandet i regionen och den ökande byggtakten vändes snabbt till en rekordlåg nivå. Risken 
finns att det tar lång tid att återigen komma upp i den takt som behövs. Samtidigt pekar 
aktuella siffror på att befolkningen fortsätter att öka snabbt. Bostadsinfrastrukturen kom
mer därför även i fortsättningen att vara en mycket viktig faktor för regionens tillväxt.
 I Stockholms län finns idag drygt 900 000 bostäder. Ytterligare en dryg halv mil
jon bostäder finns i resten av Stockholm-Mälarregionen, vilket ger totalt knappt 1,5 
miljoner bostäder. 

 47 OECD National Statistics.
 48 Eurostat. Final consumption expenditure of households by consumption purpose – COICOP 2 digit.
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Fördelningen mellan småhus och flerbostadshus har inte förändrats nämnvärt den se
naste tioårsperioden. Flerbostadshus utgör två tredjedelar av alla bostäder medan åter
stoden finns i småhus. Under de allra senaste åren har dock bostäder i flerbostadshus 
ökat något snabbare än i småhus.49

 Andelen hyresrätter på Stockholms läns bostadsmarknad har minskat markant un
der de senaste 20 åren. Från att år 1990 ha utgjort 60 procent av alla bostäder, utgjorde 
hyresrätterna år 2007 mindre än 50 procent, i huvudsak till följd av de omfattande om
bildningar till bostadsrätter som gjorts. Andelen bostadsrätter har ökat kraftigt, medan 
andelen äganderätter (småhus) varit i stort sett oförändrad (figur 5.1). 

Fördelningen av bostäder mellan länen i regionen är i stort sett densamma som fördel
ningen av befolkningen. Större skillnader finns dock om man delar upp befolkningen 
efter dag och nattbefolkning, eftersom många pendlar över länsgränser till sin arbets
plats, främst in till Stockholm. 

Kraftig befolkningsökning kräver fler bostäder
Enligt RUFS 2010 behöver knappt 600 bostäder tillkomma per 1 000 nya invånare för 
att bostadsbyggandet ska matcha befolkningsökningen i Stockholms län (i scenario  
Låg 660665 bostäder). Figur 5.2 visar sambandet mellan befolkningsökning (den gula 
linjen) och antalet nya bostäder i länet mellan 1961 och 2008 (staplarna).
 I Östra Mellansverige (inklusive Stockholms län) förväntas befolkningen öka med 
mellan 330 000 till 570 000 personer mellan år 2010 och 2030.51 Stockholms läns befolk
ning förväntas enligt prognoser öka med mellan 260 000 och 445 000 personer (från år 
2010 till år 2030), vilket motsvarar ett behov av cirka 250 000 nya bostäder för perioden, 
eller cirka 9 00013 000 bostäder per år. De senaste årens starka befolkningsökning med 
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figur 5.1. förändring av upplåtelseformer 1990-2007 i Stockholms län

  Hyresrätt Bostadsrätt Äganderätt

Källa: Regionplanekontoret, Statistisk årsbok 200950

1990

2007

 49 SCB.
 50 Årsstatistik för Stockholms län och landsting 2009, Regionplane- och trafikkontoret.  
  Siffrorna från 2007 rör det kalkylerade bostadsbeståndet 2007-12-31.
 51 Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2010.
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uppemot 30 000 fler invånare per år är exceptionell i ett historiskt perspektiv. Om den 
höga befolkningstillväxten fortsätter kan fler än 13 000 nya bostäder behövas per år. 
 Länet har fram till 2008 visat en uppåtgående trend när det gäller färdigställda 
bostäder. Samtidigt är trenden sett till antal nytillkomna bostäder i förhållande till 
befolkningstillväxten nedåtgående. Detta innebär att problemet med bostadsförsörj
ningen successivt växer.
 Bristen på bostäder gäller i någon form för samtliga grupper, men framför allt 
ekonomiskt svaga hushåll, flyktingar och ungdomar. Fler än hälften av Stockholmskom
munerna uppger i Boverkets undersökning av bostadsmarknaden52 att de har brist på 
bostäder för äldre, barnfamiljer, ensamstående och flyktingar. Just bristen på bostäder 
för unga lyfts fram av Boverket, eftersom en stor grupp ungdomar nu flyttar hemifrån 
samtidigt som nyproducerade bostäder ofta är för dyra för ungdomar. 
 Produktionskostnaderna för bostäder har ökat under de senaste åren. Enligt många 
bedömare är produktionskostnaderna för fastighetsbyggen i Sverige osunt höga. Den 
enskilt största kostnaden vid produktion av bostäder är markkostnaden. För till exempel 
Stockholms stad, som är stor markägare, ger detta jämfört med många andra kommuner 
stora möjligheter att påverka byggkalkylerna. 
 Den ekonomiska krisen hade vid årsskiftet 2009/2010 inte haft någon nämnvärd 
effekt på fastighetspriserna vad avser småhus och bostadsrätter i Stockholmsregionen. 
När det gäller hyres och kommersiella fastigheter är läget mer osäkert då endast ett 
fåtal försäljningar har genomförts under det senaste året. 
 Det årliga tillskottet av nybyggda bostäder uppgår i Stockholms stad till mindre än 
en procent av beståndet. Detta innebär att det är dynamiken i det totala bostadsbestån
det som är avgörande för rörligheten på bostadsmarknaden. För att nybyggnation ska 
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figur 5.2. antalet påbörjade bostäder i relation till befolkningsökning  
i Stockholms län 1961-2008
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Källor: SCB och Regionplanekontoret

 52 Bostadsmarknaden 2009-2010. Boverket. Juni 2009.
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leda till att bostäder frigörs i det övriga bostadsbeståndet krävs att flyttkedjor initieras 
där människor i flera led byter boende. Det finns olika bilder av hur man bäst underlät
tar resurssvaga gruppers inträde på bostadsmarknaden. Är det genom nybyggnation av 
små och billiga studentbostäder där studenter direkt kan flytta in, eller genom rymliga 
lägenheter med hög standard på attraktiva platser som leder till flyttkedjor där äldre 
lägenheter av lägre standard och lägre kostnad blir tillgängliga?53 
 Årligen flyttar omkring 100 000 människor över Stockholms länsgräns, medan 
drygt 250 000 personer (2007) flyttade mellan bostäder inom länet, oftast i närområdet. 
De hyror som gäller i nyproducerade bostäder och prisutvecklingen på bostadsmarkna
den generellt leder dock till ökade problem för många hushåll att flytta, särskilt till större 
bostäder. Som en följd av detta bor många hushåll i länet trångt, främst hushåll med 
lägre inkomster och familjer med många barn.54 
 Nyproducerade lägenheter är ofta dyrare att köpa än en lägenhet i en gammal fastig
het. Nybyggen lockar därför ofta välutbildade grupper med goda inkomster som priorite
rar ett bekvämt boende med modern arkitektur. I Stockholm har många nybyggen under 
senare tid byggts i sjönära lägen vilket ytterligare har höjt attraktionen. I de lägenheter 
som byggts under 2000-talet kom 68 procent av de inflyttade från Stockholms stad och 
23 procent från länet.55

Bygg- och fastighetssektorn har stor miljöpåverkan
OECD berörde i sina rekommendationer inte miljö och klimatfrågorna. Sedan OECD 
presenterade sin rapport har de utmaningar som miljöpåverkan och pågående klimat
förändringar innebär fått stor uppmärksamhet och följts av konkret arbete både i den 
offentliga och privata sektorn. 
 En väsentlig del av samhällets totala påverkan på miljön sker i bygg och fastighets
sektorn. Sektorn svarar för ungefär 40 procent av energi och materialresursanvänd
ningen, samt för 40 procent av den sammanlagda mängden människogenererat avfall.56 
Energianvändningen – genom uppvärmning och el för drift – står för sektorns största 
miljöpåverkan. Därefter följer miljöpåverkan från materialanvändningen.57 Sektorn sva
rar även för 40 procent av samhällets utsläpp av växthusgaser.
 En mycket stor besparingspotential finns bland de många hus med dåliga energi-
egenskaper som byggdes inom ”miljonprogrammet” 19651975 och vilka ännu inte är 
ombyggda eller renoverade. Här finns stora möjligheter att effektivisera energianvänd
ningen. Redan genomförda investeringar visar att det går att halvera energianvändningen 
jämfört med idag. Om hela fastighetsbeståndet i miljonprogrammet i Stockholms län 
renoveras fram till 2020 kan fjärrvärmebehovet minskas med 1,1 TWh. Fram till 2030 
kan ytterligare energibesparingar göras i de flerbostadshus som byggdes 1976-1989. 
 Övergången till fjärrvärme, särskilt i storstäder, är ett annat effektivt sätt att ge
nomföra energibesparing och klimatåtgärder inom bebyggelsen. Idag finns också många 
miljövänliga bränslesystem som kan ersätta befintliga värmeanläggningar. 

 53 Se Renovering av bostadsmarknaden efterlyses! (SOU 2007:14), samt Flyttningskedjor i Stockholms län – Bostads-
  byggandets effekter på rörlighet och bostadsfördelning på Stockholms läns bostadsmarknad. Alexandersson, K. KTH 2004.
 54 Läget i länet 2009:12. Länsstyrelsen i Stockholms län.
 55 USK, Stockholms stads Utrednings- och statistikkontor.
 56 Sustainable Building and Construction: Facts and Figures, Industry and Environment. UNEP, 2003.
 57 Bygg- och fastighetssektorns miljöarbete med koppling till miljökvalitetsmålen, remissversion. Boverket, 2007.
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Inom fokusområdet Bostadsmarknad gav OECD rekommendationer 
inom tre områden: ökat bostadsbyggande, översyn av hyressättningen, 
kommunernas delaktighet i regional bostadsplanering. På de följande 
sidorna redovisas uppföljningar inom varje område. Här finns även ett 
avsnitt om klimat- och energifrågor.

5.2 ökat bostadsbyggande

Strategier, beslut och åtgärder 2006-2009 

ökaT BOSTaDSBygganDE: inSaTSER 2006-2009

Stöd till producentsidan har avvecklats och ersatts med en politik  •	
inriktad på att stimulera efterfrågan.

Kommunala hyresgarantier och förvärvsgarantier har införts.•	

Fastighetsskatten har ersatts med en kommunal fastighetsavgift.•	

Regler om ägarlägenheter har införts.•	

Ett flertal åtgärder har vidtagits för att sänka produktionskostnaderna.•	

Omvandlingen av hyresrätter till bostadsrätter har stimulerats – senare •	
begränsat till ytterstaden.

Satsning på ökat bostadsbyggande inom Stimulans för Stockholm.•	

Bostadspolitiska insatser på nationell nivå
Den nationella bostadspolitiken har tidigare fokuserat på olika typer av stöd riktade till 
bostadsmarknadens producentsida. Under perioden har dessa stöd till största del av
vecklats till förmån för nya stöd riktade till bostadskonsumenter. 
 Med regeringsskiftet 2006 förändrades målen för bostadsförsörjningen i landet. Po
litiken kom att inriktas mot att skapa långsiktiga och stabila villkor för bostadsbyggande 
istället för att subventionera olika typer av byggande. 
 Tidigare investeringsbidrag för byggande av bostäder med hyresrätt i områden 
med bostadsbrist, investeringsstimulansen för hyresbostäder och studentbostäder samt 
räntebidraget avvecklades. Kreditgarantierna finns däremot kvar. Målet var att skapa 
stabila, långsiktiga och transparenta villkor så att marknaden kan fungera friktionsfritt. 
Den höga bostadsproduktionen och starka ekonomin vid mitten av 2000talet indike
rade också att behovet av subventioner och bidrag till bostadsbyggande var litet. 
Grunden för den nya inriktningen av bostadspolitiken har varit att hushållens önskemål 
ska vara styrande för hur bostadsbeståndet utvecklas. Som en följd av detta ska bostads
politiska insatser rikta sig mot hushållen, för att på olika sätt stärka deras möjligheter att 
konsumera bostäder. 
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För att stödja konsumenterna att etablera sig på bostadsmarknaden har regeringen infört 
kommunala hyresgarantier för hushåll som har svårt att få hyreskontrakt samt förvärvs
garantier för dem som köper bostad för första gången. Från 2009 underlättades också 
möjligheterna för privatpersoner att hyra ut sin bostad i andra hand, för att fler ska hyra ut 
och därmed skapa fler boendetillfällen samt öka rörligheten på bostadsmarknaden. 
 Från 2008 avskaffades fastighetsskatten och ersattes med en kommunal fastighets
avgift. Avskaffandet av skatten finansierades genom en höjd kapitalvinstskatt på försälj
ning av privata bostäder, från 20 till 22 procent. Därtill lades en ränta på uppskov från 
reavinstbeskattningen och ett tak för uppskoven sattes. Ur ett Stockholmsperspektiv har 
den avskaffade fastighetsskatten haft stora effekter på boendekostnaderna för många 
hushåll. Maxbeloppet för fastighetsavgiften gör att många småhusägare i Stockholm
Mälarregionen har fått lägre boendekostnader. Å andra sidan leder de höga prisnivåerna 
och den kraftiga värdestegringen på fastigheter i regionen till att många fler berörs av 
taket för uppskov av reavinster och får höga kostnader i avgifter och skatter vid flytt. 
Detta påverkar rörligheten negativt. 
 I maj 2009 infördes även regler om ägarlägenheter. Ägarlägenheter utgör ett 
komplement till de tidigare tillgängliga formerna för boende i flerbostadshus. Ägar-
lägenheter är tänkta att bland annat bidra till en ökad flexibilitet på hyresmarknaden. 
Ägarformen är dock relativt oprövad och skulle kunna försvåra mer genomgripande 
upprustnings och ombyggnadsåtgärder.

Exempel: Ägarlägenheter – en ny, mer självständig  
upplåtelseform

Ägarlägenheter är en för Sverige helt ny upplåtelseform. De nya reglerna 
gör det möjligt att äga och få lagfart på en enskild lägenhet i ett flerbostadshus 
med äganderätt. Ägarlägenheter kan bildas i nyuppförda byggnader, i tillbygg
nader ovanpå befintliga byggnader eller i kontors- och affärshus som byggs 
om till bostadshus.

Skillnaden mellan ägarlägenheten och bostadsrätten som bostadsform är att 
nyttjanderätten till en bostadsrätt upplåts av en bostadsrättsförening som 
äger det hus där lägenheten finns. Medlemmens rätt att förfoga över bostads
rätten är begränsad. 

En ägarlägenhet är en fastighet som innehas med direkt äganderätt och kan 
beskrivas som ett ”radhus på höjden”. Utgångspunkten är att ägaren har rätt 
att självständigt förfoga över fastigheten precis som med ett vanligt småhus 
gällande överlåtelse, pantsättning och uthyrning. 
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Bostadspolitiska insatser på kommunal nivå – exemplet Stockholms stad
Genom planmonopolet har kommunerna stor makt över var och hur det får byggas. Kom
munerna äger ofta också egna allmännyttiga bostadsföretag och kan på så sätt även direkt 
påverka produktionen genom att bygga egna hyresrättslägenheter. Kommuner som äger 
mark (som Stockholms stad) har också möjligheten att mer direkt påverka produktions
kalkylerna för privata byggprojekt genom till exempel tomträttsavgälden. Arbetet att från 
kommunal sida stimulera bostadsbyggande illustreras nedan med Stockholms stad. 
 I mars 2005 godkände kommunfullmäktige i Stockholms stad ett bostadsförsörj
ningsprogram för byggande av 20 000 bostäder, det så kallade 20K-programmet. En 
uttalad prioritering för programmet var att alla skulle ha råd med bostäderna och ett 
mål var därför att hålla låga hyror. Hälften av bostäderna skulle utgöras av hyresrätter. 
 Efter 2006 sattes i Stockholms stad ambitionen att bostadsbyggandet skulle hålla en 
hög och jämn takt. En fortsatt kraftig expansion var inte önskvärd med tanke på att det 
sannolikt skulle driva upp produktionskostnaderna.58 Staden har därefter genomfört en 
rad åtgärder för att bidra till minskade produktionskostnader, vilket är i överensstäm
melse med OECD:s iakttagelser att höga produktionskostnader har hämmat bostads
byggandet i regionen. Till exempel arbetar staden aktivt med en markanvisningspolicy. 
Staden har också tagit på sig kostnader för infrastrukturinvesteringar i samband med 
nybyggnation och även hjälpt till med upprustning av parker och andra gemensamma 
områden. Under senare år har också fler marknadsaktörer kommit in på Stockholms 
byggmarknad, vilket har pressat priserna i produktionsledet.
 Stockholms stad har beslutat att mellan 2007 och 2010 planera för byggande av  
15 000 bostäder, varav 1 000 i city. I stadens Vision 2030 anges behovet av bostäder till 
60 000 bostäder fram till år 2030. 
 År 2007 öppnade kommunen för att låta hyresgäster i kommunala bostäder köpa 
sina fastigheter och omvandla lägenheterna till bostadsrätter, eftersom hyresrätterna 
ansågs utgöra en alltför stor del av bostadsbeståndet i Stockholm. Omvandlingen av 
hyresrätter har skett i hela länet med en koncentration i Stockholms stad. Under 2008 
såldes drygt 11 000 allmännyttiga bostäder i Stockholms stad och under 2009 drygt  
12 000, jämfört med 2007 då drygt 1 200 bostäder såldes ut. I slutet av 2008 stoppades 
nya omvandlingar i Stockholms innerstad, men pågående intresseanmälningar fullfölj
des. Stoppet infördes med anledning av den ekonomiska krisen. Staden ansåg också att 
en lagom fördelning av hyres och bostadsrätter då hade uppnåtts med cirka 4050 pro
cent av innerstadens lägenheter som hyresrätter.59 
 För att stärka stadens ekonomiska utveckling och arbetsmarknad i lågkonjunkturen 
inledde staden i december 2008 en satsning på investeringar i bostäder och infrastruk
tur, Stimulans för Stockholm, på totalt cirka 10 miljarder kronor under en femårsperiod. 
Därtill utökas underhållsåtgärderna, främst i miljonprogramområden, med totalt 10 
miljarder kronor under fem år.60 För de kommunala bostadsföretagen innebär Stimulans 
för Stockholm en märkbar ökning av produktionstakten.
 Under perioden har också Stockholms stads bostadsförmedling effektiviserat sitt 
arbetssätt och utvecklat samarbetet med olika fastighetsägare.

 58 Granskning av ärendehanteringen av markanvisning i sex kommuner. Statskontoret, 2005.
 59 Styrelseprotokoll, Stockholms Stadshus AB 2008-10-20.
 60 Stimulans för Stockholm och nämndernas verksamhetsplaner med budget för 2009. Tjänsteutlåtande. Stockholms 
  stads stadsledningskontor, 2008.
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Exempel: Jävalyftet – för långsiktig utveckling och tillväxt

Järvalyftet är Stockholms stads stora satsning i stadsdelarna kring 
Järvafältet: Akalla, Hjulsta, Husby, Kista, Rinkeby och Tensta. Järvafältet är 
en del av den utpekade kärnan kring Kista i den regionala utvecklingsplanen 
för Stockholms län (RUFS). Järvafältet präglas av bebyggelse från miljon
programmet som nu står inför ett omfattande upprustningsbehov. Inte minst 
handlar det om att förbättra energiegenskaperna.  

År 2007 tog samtliga partier i stadshuset beslut om en gemensam målbild för 
satsningen. Genom medverkan från boende och samverkan med andra viktiga 
parter i området ska en positiv social och ekonomisk utveckling skapas som 
gör Järvafältet till ett område dit många vill flytta och som fungerar som en 
tillväxtmotor för hela Stockholm. Satsningen försöker ta ett helhetsgrepp om 
både social och ekonomisk utveckling och är betydligt bredare än enbart en 
upprustning av bostadsområden. 

I april 2009 antogs Vision Järva 2030 som är en konkretisering av Järva
lyftets idéer. Vision Järva 2030 har samma tidshorisont som stadens samlade 
vision och målet är detsamma: ett Stockholm i världsklass. 

Har strategier, beslut och åtgärder gått i riktning med  
OECD:s rekommendationer?

äR OECD:S REkOmmEnDaTiOnER fORTSaTT akTUElla?

Ja, när det gäller att öka bostadsbyggandet genom ökade  •	
incitament till offentliga och privata aktörer.

Regeringen har under perioden ändrat grundprinciperna för hur incitament för bostads
byggande ska vara utformade. Direkta stöd till producenterna har avskaffats och istället 
har politiken inriktats på att på olika sätt stimulera efterfrågan och ge ett större utrym
me för marknadskrafterna att styra utbudet.
 På kort sikt innebär borttagandet av producentstöd sannolikt minskade incitament 
– en effekt som kunde avläsas i byggstatistiken redan innan den ekonomiska krisen slog 
till. På längre sikt är det svårare att idag uttala sig om vilken effekt dessa förändringar 
kommer att ha. Flera bedömare från både privat och offentlig sida påpekar att detta i 
längden kommer att ha en gynnsam inverkan på branschens struktur och förmåga att 
överleva av egen kraft. Frågan är hur dessa principer kommer att fungera på en marknad 
som fortfarande präglas av ett stort antal regleringar. De långsiktiga effekterna på bo
stadsbyggandet återstår att utvärdera. 
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Ett av de nyinförda stöden för konsumenter på bostadsmarknaden – hyresgarantin – har 
utvärderats av Bostadskreditnämnden (BKN). Under de nästan två år som utvärderades 
utfärdades endast 180 enskilda fall av krediter. BKN bedömde att hyresgarantin varit 
verksam i dessa fall, men att dessa hushåll ändå hade fått andra stöd av kommunerna. 
När det gäller förvärvsgarantierna har efterfrågan varit svag. De långsiktiga effekterna 
är också för tidigt att uttala sig om. Mot denna bakgrund är det svårt att avgöra om 
OECD:s rekommendationer att öka bostadsbyggandet genom ökade incitament till lokala 
offentliga och privata aktörer fullföljts, samt vilka effekter de kan ha haft.
 Många regelförändringar som påverkar rörligheten på bostadsmarknaden har också 
gjorts. Förändringen av fastighetsskatten och reavinstbeskattningen har kritiserats för 
att vara negativ för rörligheten. Ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter är en an
nan förändring som kan ha både negativa och positiva följder för rörligheten. Genom att 
öka variationen av upplåtelseformer särskilt i områden med många hyresrätter, skulle 
en ökad rörlighet kunna gynnas. Å andra sidan så finns det tecken på en mer kortsiktig 
effekt där innehavare av hyresrätter i fastigheter där ombildning diskuteras, väljer att 
behålla sitt boende längre än de annars tänkt för att inte gå miste om de betydande eko
nomiska vinsterna vid en eventuell senare försäljning. Om rörligheten gått i riktning mot 
minskad segregation i boendet och bättre anpassning av boende och arbete, vilket OECD 
såg som önskvärt, är osäkert.
 Kommunerna har en viktig roll som aktörer inom bostadssektorn, främst genom det 
kommunala planmonopolet. De har stora möjligheter att påverka branschens företag att 
svara på konsumenternas behov och öka produktionen av bostäder. Stockholms stad har 
infört en rad olika incitament för att stimulera ökat bostadsbyggande, som till exempel 
halverade tomträttsavgälder. Men problembilderna skiljer sig åt mellan olika kommuner 
och förklaringarna till varför byggandet är alltför lågt ser olika ut mellan olika kommu
ner inom länet. I det fortsatta arbetet med att skapa en välfungerande bostadsmarknad 
i regionen är det viktigt att alla regionens kommuner tar gemensamt ansvar för behovet 
av ökat bostadsbyggande. 

5.3 översyn av hyressättningen

Strategier, beslut och åtgärder 2006-2009

övERSyn av hyRESSäTTningEn: inSaTSER 2006-2009

Ett nytt system för hyressättning har införts som ska förbättra förutsätt-•	
ningarna för nyproduktion av hyreslägenheter.

Bruksvärdessystemet för hyressättning har under lång tid bestämt hyran för bostads
lägenheter i Sverige. Hyran bestäms av hyresvärden och hyresgästen i hyresavtalet. Kan 
parterna inte komma överens fastställer hyresnämnden hyran till ett ”skäligt belopp” 
enligt bruksvärdesprincipen. Hyran för lägenheter i kommunala bostadsföretag är nor
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merande för övriga lägenheter. Systemet har gjort det svårt för fastighetsägare att höja 
hyror för att matcha betalningsviljan, och svårt att ta ut tillräckligt höga hyror för att 
göra nybyggnationer av hyreshus lönsamma. 
 OECD rekommenderade att se över hyressättningen för att öka effektiviteten på hy
resmarknaden, vilket också till stor del har fullföljts under perioden. Den 1 juli 2006 inför
des ett nytt system för att bestämma hyran för nybyggda lägenheter med syfte att förbättra 
förutsättningarna för nyproduktion av hyreslägenheter. Reglerna innebär att om hyran för 
en planerad eller nybyggd lägenhet har bestämts i en förhandlingsöverenskommelse, ska 
hyran anses vara skälig. En tvist tas normalt inte längre upp i hyresnämnden. 
 Flera utredningar har kommit med mer långtgående förslag kring hur bruksvärdes
systemets hyresnormerande funktion bör reformeras. I betänkandet EU, allmännyttan 
och hyrorna61 föreslås att de kommunala bostadsföretagens hyresnormerande roll vid 
prövning av hyror i det privata bostadsbeståndet gradvis bör tas bort till förmån för kol
lektivt avtalade hyror som norm, med användande av en reformerad bruksvärdesmodell 
som tar större hänsyn till konsumenternas betalningsvilja. 
 I ett tjänstemannaförslag upprättat i justitiedepartementet i december 200962 er
sätts de kommunala bostadsföretagens hyresnormerande roll med en normerande roll 
för kollektivt framförhandlade hyror och en skyddsregel mot kraftiga hyreshöjningar 
införs. Några förslag om lägesfaktorns eller andra bruksvärdesfaktorers betydelse vid 
hyressättningen finns inte med.
 Hyresgästföreningen och SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag) presen
terade i april 2009 ett gemensamt förslag hur de önskar att allmännyttan och hyres
sättningen ska fungera i framtiden, där de allmännyttiga bostadsföretagen ska driva 
verksamheten enligt affärsmässiga principer men inte med ett övergripande syfte att 
generera vinst. Hyressättningen bör enligt förslaget utvecklas mot en modell med fort
satt bruksvärdessystem, men ska kunna leda till att hyresgästernas värderingar av olika 
lägenheter bättre motsvarar hyresnivåerna. 

 61 EU, allmänheten och hyrorna (2008:38).
 62 Promemoria om förslag till skyddsregel i hyreslagen Ju2009/10489/L1, avsedd att ingå i regeringens planerad lagrådsremiss.
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Exempel: Stockholmsmodellen – en överenskommelse  
kring hyressättning

Samtidigt med förslaget från Hyresgästföreningen och SABO har Hyresgäst
föreningen, Fastighetsägarna Stockholm, Familjebostäder, Stockholmshem 
och Svenska Bostäder tillsammans tagit fram en överenskommelse kring 
hyressättningen som kommit att kallas Stockholmsmodellen. Förslaget inne
bär att systematiserade bruksvärdeshyror införs. Modellen är inspirerad av 
motsvarande system i andra städer, till exempel Malmö. 

Stockholmsmodellen har klassificerat Stockholms stadsdelar och områden 
på en 11gradig skala utifrån attraktivitet och närhet till kommunikationer 
och service. Detta är tänkt som underlag för att i hyressättningen bättre 
kunna anpassa hyran efter hur hyresgästerna värderar sitt boende. Hur stor 
påverkan denna faktor ska ha på hyran är inte specificerat i förslaget, men 
man hänvisar till lösningarna från andra håll i landet och säger att läges
faktorn där påverkar bruksvärdet med 30 procent eller mer. Andra faktorer 
såsom standard och kvalitet bedöms även fortsatt ha en större inverkan på 
bruksvärdet än läget. 

Har strategier, beslut och åtgärder gått i riktning med  
OECD:s rekommendationer?

äR OECD:S REkOmmEnDaTiOnER fORTSaTT akTUElla?

Ja, när det gäller att se över hyressättningen för att öka effektiviteten  •	
på hyresmarknaden och öka incitamenten för att bygga nya hyresrätter.

Frågan om hyressättningssystemet har grundligt utretts under perioden och förslag 
på konkreta förändringar har presenterats. Förslagen är dock inte genomförda. Rege
ringen har för avsikt att lägga en proposition under våren 2010 om förändrade regler 
för hyressättningen och reglering av allmännyttan. Genom en ny lag kan den tidigare 
bruksvärdesprincipen frångås för nybyggda hyresbostäder, vilket bör innebära att int
resset för nybyggnation av hyresbostäder stiger, då möjligheterna för fastighetsägaren 
att täcka sina kostnader ökar. 
 Det finns också förväntningar på att den föreslagna Stockholmsmodellen för hy
ressättning (se faktaruta ovan) ska få stora effekter både på rörligheten i det befintliga 
bostadsbeståndet och öka nybyggandet. Genom att det blir möjligt att sätta högre hyror i 
attraktiva lägen kommer dessa att lättare attrahera hyresrättsprojekt. Möjligheten att ta 
ut högre hyror kan också på sikt leda till att en delvis ny kategori högprofilerade hyres
rätter med högre hyror uppstår i Sverige. 
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Stockholmsmodellen kan också få negativa konsekvenser för bostadssegregationen i 
regionen. Den bostadssegregation som finns redan idag kommer sannolikt att öka i takt 
med att hyrorna tydligare avspeglar konsumenternas betalningsvilja. 
 Som sammanfattning kan konstateras att ökad effektivitet och rörlighet på bostads
marknaden och ökade incitament för att bygga hyresrätter är fortsatt aktuella frågor. 
När det gäller hyressättningen har förslag på konkreta förändringar i hyressättning och 
reglering av allmännyttan presenterats, men ännu inte genomförts.

5.4 kommunernas delaktighet i regional bostadsplanering

Strategier, beslut och åtgärder 2006-2009

kOmmUnERnaS DElakTighET i REgiOnal BOSTaDSplanERing:  
inSaTSER 2006-2009

Handlingsprogram för trafik och bostäder har tagits fram av den  •	
regionala bostadsgruppen.

Flera regionövergripande och delregionala nätverk har initierats  •	
under perioden.

OECD såg potential i ett tätare samarbete med kommunerna på en regional nivå där 
kommunerna i större grad koordinerar sina insatser för att uppnå en bättre och mer 
långsiktig planering av bostadsförsörjningen i större samklang med andra planerings
instrument på regional nivå. Här har flera initiativ tagits under perioden.
 Inom ramen för det regionala tillväxtprogrammet för Stockholms län (RTP) antogs 
2005 Handlingsprogram för trafik och bostäder på förslag från den regionala bostads
gruppen, som består av Regionplanenämnden, Kommunförbundet Stockholms Län 
(KSL), Stockholms stad och Länsstyrelsen. Handlingsprogrammet syftade till ett bo
stadsbyggande med rätt omfattning, rätt bostadstyper och på lämpliga platser över tid. 
Det lyfte även frågan om en bred samverkan mellan olika aktörer i länet som en av de 
mest prioriterade frågorna. Programmet har till största del genomförts sedan dess och 
den regionala bostadsgruppen har arbetat vidare med ett nytt handlingsprogram.
 För att skapa en större samsyn mellan regionens aktörer har den regionala bostads
gruppen också startat två olika nätverk, ett mellan de offentliga och privata bygg och 
bostadsföretagen och ett nätverk med länets stadsbyggnadsdirektörer. Vidare anordnar 
Länsstyrelsen i Stockholm i samarbete med Regionplanenämnden Öppet forum för bo-
stadsförsörjningsfrågor, där kommunala företrädare men även myndigheter och intresse
organisationer deltar. På liknande sätt arbetar till exempel Länsstyrelsen i Södermanland.
 Framtagningen av den regionala utvecklingsplanen har också involverat en stor 
mängd aktörer från kommunerna och länen i Mälarregionen. RUFS 2010 innehåller 
till exempel målsättningar för bostadstillskottet per kommun och län fram till år 2030. 
Bostadstillskottet redovisas enligt två utvecklingsalternativ (hög och låg) och har tagits 
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fram i samverkan med kommunerna. I planen uttrycks även att en koncentration av  
bostäder och verksamheter ska eftersträvas genom att vidareutveckla en flerkärnig och 
tät bebyggelsestruktur, såväl inom Stockholms län som i östra Mellansverige. 
 Den flerkärniga strukturen med åtta regionala stadskärnor som presenteras i RUFS 
2010, innebär över tiden en omfattande omstrukturering av regionens fysiska struktur. 
Huvudansvariga för genomförandet är de direkt berörda kommunerna. För att stärka 
dessa långsiktiga genomförandeprocesser har Regionplanekontoret initierat ett hand
lingsprogram Flerkärnighet – utveckling av regionala stadskärnor. Handlingsprogram
met innefattar bland annat samordning av kärnutveckling med övriga regionala eller 
delregionala processer och erfarenhetsspridning mellan kommunerna. 
 Flera av kommunerna i Stockholms län samverkar och samråder om bostadsförsörj
ningen också på delregional nivå. Ett exempel är Nordostkommunerna63 som gemen
samt formulerat en vision kring bostadsplaneringen där de har som målsättning att 40 
000 nya bostäder ska ha tillkommit till 2030. Varje kommun sköter själva bostadsplane
ringen och bostadsförsörjningsfrågorna, men hänsyn tas till den gemensamt överens
komna strategin för regionen. 
 Även bostadsförsörjningen i den större Mälarregionen har stor betydelse för bostads
planeringen i hela Stockholmsregionen. Ett exempel på storregional samverkan är ABC-
stråket som förstärkts under perioden. I ABCstråket samarbetar Uppsala med Stock
holms stad samt landstingen i Uppsala och Stockholms län för att förbättra pendlingsmöj
ligheterna mellan Uppsala, Arlanda och Stockholm, utöka samarbetet mellan sjukhusen 
och universiteten, samt utveckla gemensamma näringslivs och bostadsförsörjningsfrågor. 

Har strategier, beslut och åtgärder gått i riktning med  
OECD:s rekommendationer? 

äR OECD:S REkOmmEnDaTiOnER fORTSaTT akTUElla?

Ja, när det gäller att göra kommunerna delaktiga i bostadsplanerings-•	
strategier på en regional nivå för att bidra till ansträngningarna om 
att skapa en flerkärnig nivå.

Flera initiativ har tagits under perioden för att öka kommunernas delaktighet i den re
gionala planeringen för bostadsförsörjningen. Den omfattande processen för att ta fram 
RUFS 2010 har erbjudit både kommuner och län möjligheter att påverka inriktningen 
för den regionala planeringen. På kommunal nivå finns ett engagemang för de strategier 
om till exempel flerkärnighet som planen ger uttryck för. Genomförandet av RUFS 2010 
och måluppfyllelsen är till stor del beroende av hur kommunerna agerar framöver både 
på ett strategiskt plan – när man till exempel tar fram nya översiktsplaner – och på ett 
konkret plan i beslut om faktiska detaljplaner och bygglov. Genom handlingsprogram
met Flerkärnighet – utveckling av regionala stadskärnor stärks kommunernas delaktig
het i den regionala planeringen ytterligare. Den regionala bostadsgruppens nätverk där 

 63 Danderyds kommun, Norrtälje kommun, Täby kommun, Vallentuna kommun, Vaxholm stad och Österåkers kommun.
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byggbranschen möter det offentliga är också ett lyckat exempel som kan bidra till att öka 
samverkan mellan offentlig och privat sektor.
 Sammantaget innebär detta att kommunernas delaktighet i den regionala planeringen 
har ökat under perioden jämfört med när OECD formulerade sina rekommendationer. Om 
detta också inneburit att ”nedifrån och upp”perspektivet i den regionala planeringen har 
stärkts är svårare att bedöma. StockholmMälarregionens uppvisar en stark befolknings
tillväxt, som enligt prognoser kommer att fortsätta även i framtiden. För att bostadsförsörj
ningen i regionen som helhet ska fungera på lång sikt krävs det därför att varje kommun, 
utifrån sina förutsättningar, bidrar till bostadsbyggandet. OECD:s huvudbudskap inom detta 
område – att avhjälpa bostadsbristen – är fortfarande en högt prioriterad fråga. 

5.5 klimat- och energifrågor

Strategier, beslut och åtgärder 2006-2009
På nationell nivå har flera betydelsefulla initiativ tagits under perioden för att fördjupa 
diskussionen kring hur bygg och fastighetsbranschen ska kunna ta större miljöhänsyn. 
Ett initiativ är Bygga-bo-dialogen, som är ett samarbete mellan företag, kommuner, 
myndigheter och regeringen. Det gemensamma målet är att före 2025 nå en hållbar 
bygg och fastighetssektor inom främst tre prioriterade områden: hälsosam innemiljö, 
effektiv energianvändning och effektiv resursanvändning. 
 Ett annat initiativ är Delegationen för hållbara städer, som tillsattes av regeringen 
hösten 2008 och som under två års tid ska arbeta för att stimulera hållbar stadsutveck
ling. Stödet ska bidra till att minska utsläppen av växthusgaser och utgöra goda exempel 
på åtgärder för en integrerad stadsplanering och applicerad miljöteknik. 
 Stockholms stad har i sitt miljöprogram 20082011 beslutat att de nya planerade 
stadsdelarna Norra Djurgårdsstaden och Lövholmen ska ges en tydlig miljöprofil. 
Ambitionen är att befästa Stockholms position som ledande i klimatarbetet och hållbar 
stadsutveckling (se även punkt 3.4).
 En stor utmaning som regionen står inför är upprustningen av hus med dåliga  
energiegenskaper, främst de hus som byggdes inom miljonprogrammet. Här finns en 
stor energibesparingspotential (se även punkt 5.2).

på väg mOT En ”klimaTSmaRT” REgiOn

Klimat- och energiområdet är en viktig faktor för Stockholm-Mälar-
regionens utveckling mot en ”klimatsmart” region. Regionen behöver vara 
ledande i att minska utsläppen och effektivisera energianvändningen för att 
därmed förbli en internationellt sett attraktiv region att bo, leva och arbeta i.  
”Gröna byggnader”, passivhus och nya standarder kommer att krävas inom 
bostads- och kontorssektorn, vilket ställer höga krav på företag och offentliga 
aktörer. Kostnaderna för att genomföra nödvändiga investeringar i ny teknik 
kan uppskattas till cirka en till två procent av bruttoregionalprodukten.64 

 64 Regionplanekontoret.
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5.6 att gå vidare – här finns ökat behov av handlingskraft

Bostadsbristen i regionen är fortsatt stor och hämmar regionens utveckling. Nedan 
presenteras tre områden och inriktningar där det finns ett särskilt behov av ökad hand-
lingskraft när det gäller bostadsbyggandet, fördelningen mellan hyres och bostadsrät
ter samt rörligheten på bostadsmarknaden. Åtgärderna är kopplade till OECD:s rekom
mendationer, men har uppdaterats och konkretiserats utifrån dagens förutsättningar.

Håll en hög och jämn nivå på bostadsbyggandet 
Bostadsbristen i regionen är fortsatt omfattande. Prognoser visar dessutom att befolk
ningen i regionen kommer att fortsätta växa. Satsningar för att hålla en hög och jämn 
nivå på bostadsbyggandet behövs därför i hela regionen. 

Utveckla formerna för kommunal samverkan
De senaste åren har både Stockholms kommuner och Mälarregionens olika län varit 
djupt involverade i RUFSprocessens diskussioner om regionens bostadsinfrastruktur. 
Kommunerna har även ökat sitt deltagande i den regionala planeringen genom den 
regionala bostadsgruppen. För att bostadsförsörjningen i regionen som helhet ska 
fungera på lång sikt krävs att varje kommun, utifrån sina förutsättningar, bidrar till 
bostadsbyggandet. Det krävs därför utvecklade former för kommunal samverkan på 
regional nivå där ett gemensamt ansvar tas för att hålla en hög och jämn nivå på bo
stadsbyggandet. 

Arbeta med att höja områdens attraktivitet
Med färre nationella subventioner för bostadsbyggandet får marknadskrafterna större 
betydelse för vilka nya bostäder som byggs. För ett byggbolag är de enskilda projek
tens lönsamhet avgörande för om de ska producera bostäder eller inte. Från offentlig 
sida kan man påverka incitamenten, bland annat genom att arbeta med ett områdes 
attraktivitet – vilket betyder mycket för de boendes betalningsvilja och byggföreta
gens marknadsbedömningar. Infrastruktur och kollektivtrafik är av avgörande bety
delse, likaså kan satsningar inom arbetsmarknadspolitik och insatser för att minska 
segregation ha en stor betydelse för attraktiviteten. Tillgång till service, natur och 
kulturmiljö faktorer samt ITinfrastruktur påverkar också efterfrågan. 

Se till att hyresrättens andel upprätthålls
Vikten av att upprätthålla hyresrätternas andel är relevant i områden som domineras av 
andra upplåtelseformer, och kan då bidra till en mer varierad boendemiljö. Hyresrätter 
behövs också för att stimulera rörligheten på bostadsmarknaden.

Öka incitamenten för att bygga kommunala och privata hyresrätter 
OECD underströk vikten av att skapa bättre ekonomiska förutsättningar för byggbo
lag som vill öka byggandet av hyresrätter. Handlingsutrymmet för förändringar finns 
främst på ett nationellt plan, men kommunerna har också möjligheter att påverka 
inriktningen mot fler hyresrätter.  Bland annat kan kommunerna i egenskap av mark-
ägare stimulera hyresrättsproduktionen.
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Öka rörligheten på bostadsmarknaden

Utveckla verktyg och avsätt resurser för att motverka segregation
Utveckla verktyg och avsätt resurser för att motverka den fortsatta segregationen i 
regionen, där betalningsstarka grupper bor i vissa områden och betalningssvaga i 
andra. Stockholmsmodellen, som har tagits fram av bostadsmarknadens parter, syftar 
till att bättre anpassa hyran efter hur hyresgästerna värderar sitt boende. Här finns en 
målkonflikt mellan minskad boendesegregation och hyror som avspeglar ett områdes 
attraktivitet. Denna målkonflikt behöver uppmärksammas.

Öka spridningen av olika upplåtelseformer
En ökad variation av upplåtelseformer ger ett mer omväxlande bostadsutbud som kan 
attrahera olika grupper – och i förlängningen bidra till att skapa mer heterogena bo
stadsområden. Kommunerna i regionen bör aktivt arbeta för att skapa incitament för 
att öka spridningen av olika upplåtelseformer, även i befintliga bostadsbestånd och inte 
minst i miljonprogramsområden.



Uppföljning av OECD TERRiTORial REviEwS STOCkhOlm – TRanSpORT 91    

6. Fokusområde: Transportinfrastruktur 
för storstadsregionen

2006: vaD REkOmmEnDERaDE OECD?

politiska strategier, planering i regionen och åtgärder i transportsystemet

Utveckla ett effektivt transportnät för att bibehålla Stockholms ekonomiska •	
konkurrenskraft och för att ytterligare integrera Stockholm-Mälarregionen.

Öka investeringarna i transportinfrastrukturen för att öka tillgängligheten •	
och framkomligheten i trafiken.

Samordna ansvaret för kollektivtrafiken mellan stat och kommuner och •	
även mellan länen i regionen.

Undanröj hinder för samarbete mellan offentlig och privat sektor när det •	
gäller investeringar i infrastruktur.

6.1 hur är läget idag – vad har hänt sedan 2006?

Tydliga brister i StockholmMälarregionens transportsystem kvarstår, vilket be
gränsar regionens tillväxt och internationella konkurrenskraft. Transportnätet är 
högt belastat och den snabba befolkningstillväxten gör att behovet av att bygga ut ny 
infrastruktur är mycket stort. Det handlar om att hantera dagens hårt ansträngda tra
fiksystem och samtidigt skapa förutsättningar för en fortsatt stark tillväxt och social 
sammanhållning i regionen. 
 Eftersom transportsystemet och infrastrukturen är trögrörliga strukturer kan fyra 
års utveckling – det vill säga den tid som förflutit sedan OECD-rapporten publicerades – 
endast åstadkomma små förändringar. De konkreta avtrycken i trafiken eller transport
systemet i form av exempelvis minskad miljöpåverkan eller ökad tillgänglighet blir små 
på så kort sikt, oavsett hur kraftigt inriktningen har förändrats. 
 Under de senaste åren har nya perspektiv vuxit fram vid sidan av OECD:s priorite
ringar. Framför allt har åtgärder för att möta klimathotet och andra miljöproblem kom
mit mer i fokus. Men även frågor om hur transportefterfrågan kan påverkas och trans
portsystemet bäst förvaltas möter ökat intresse.
 I Sverige svarar transportsektorn tillsammans med bebyggelsen (byggd miljö och 
service) för den största delen av energianvändningen – 40 procent respektive 25 procent. 
Motsvarande värden för klimatpåverkan i form av utsläpp av växthusgaser är 40 procent 
vardera för sektorerna. I Stockholms län med sin tätare bebyggelse och mindre andel 
industri, svarar transporter och bebyggelse för vardera drygt 40 procent av koldioxidut
släppen.65 Transportsektorn har emellertid större problem att avveckla fossila bränslen 
än bebyggelsesektorn, vars omställning bort från oljan är på god väg. 

 65 Stockholmsregionens energiframtid 2010-2050. Slutrapport. Regionplanekontoret m fl, 2009.
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Det är inte heller tillräckligt att enbart bygga nytt. Vid sidan av investeringarna fordras 
också många andra typer av åtgärder för att nå målen. Det handlar bland annat om att 
stimulera införandet av miljövänlig och effektiv teknik på transportområdet, att förbätt
ra samspelet mellan individ och transportsystem för att påverka transportefterfrågan, 
val av transportmedel, förbättrad samordning mellan bebyggelse och transportsystemet, 
ett effektivt utnyttjande av infrastrukturen samt att förbättra och underhålla befintlig 
infrastruktur. Stockholmsöverenskommelsen sätter därmed ökat fokus även på frågor 
om trafikstyrning samt ekonomiska och administrativa styrmedel, liksom betydelsen av 
mindre trimningsåtgärder i transportsystemet.
 Teknik och livsstilsförändringar är långsiktiga förlopp som har stark påverkan 
på transportutvecklingen. För närvarande spelar klimatfrågan stor roll för båda dessa 
förändringsförlopp. Erfarenheterna av miljöbilssubventioner visar att det kan uppstå 
snabba skiften i efterfrågan som påverkar hela fordonsparkens sammansättning och att 
politiska beslut inverkar starkt på utvecklingen. 
 Den omstrukturering av den internationella flygtrafiken som pågår med framväxten 
av lågprisbolag vilka trafikerar flygplatser långt från regioncentrum kan påverka regio
nens tillgänglighet. Å ena sidan blir utbudet av förbindelser mer differentierat med avse
ende på service och destinationer. Å andra sidan kan Arlandas ställning som knutpunkt i 
det internationella flygtrafiksystemet försvagas.

Nationella, regionala och kommunala aktörer i samverkan
Åtgärdsplaneringen för transportinfrastrukturen 2010-2021 är en formaliserad plane
rings och beslutsprocess där olika aktörer har sina bestämda uppgifter och roller, och 
som framför allt inbegriper centrala myndigheter (främst trafikverken) och regionala 
organ (länsstyrelser och motsvarande) samt regionala trafikhuvudmän och kommuner. 
Genom samråd och remisser deltar även kommuner i omkringliggande län, liksom ett 
stort antal andra organisationer, i planeringen. 
 Den regionala utvecklingsplanen för Stockholms län, RUFS 2010 som i Stockholms 
län fungerar både som regionalt utvecklingsprogram (RUP) och regionplan, är en forma
liserad process med en väl utvecklad samverkan mellan landstinget, länsstyrelsen och 
kommunerna i länet. Den formella processen kompletteras med mer informella samråd 
med andra berörda län och kommuner i StockholmMälarregionen.
 Stockholmsöverenskommelsen är ett resultat av samverkan mellan stat, region och 
kommun i Stockholmsregionen, som även i viss mån inbegriper angränsande regioner. 
Politikerna i den kommunala förhandlingsdelegationen undertecknade överenskommel
sen i december 2007, liksom statens förhandlare. Däremot har överenskommelsen inte 
formellt godkänts av regering och riksdag, eller av berörda kommunfullmäktige eller 
landstingsfullmäktige i Stockholms län.  
 En bättre sits är ett informellt samverkansinitiativ för att möta behovet av samar
bete och samordning av prioriteringar inom infrastruktur och transporter i Stockholm
Mälarregionen. Plattformen omfattar regionens fem länsstyrelser, två regionförbund, 
Regionplanenämnden inom Stockholms läns landsting, Banverket, Vägverket, Luftfarts
verket, Sjöfartsverket, Mälardalsrådet, Mälab (Mälardalstrafik AB) samt regionens fem 
trafikhuvudmän. 



Uppföljning av OECD TERRiTORial REviEwS STOCkhOlm – TRanSpORT 93    

Arlanda Forum är en annan informell samverkansprocess. I september 2008 under
tecknades en gemensam avsiktsförklaring om åtgärder för ökad tillgänglighet till 
och begränsade utsläpp kring Arlanda av Storstockholms Lokaltrafik (SL), Upplands 
Lokaltrafik (UL), SJ, Luftfartsverket Arlanda, Banverket, Vägverket, A-Banan Projekt 
AB, Sigtuna kommun, Regionplanenämnden inom Stockholms läns landsting, Region
förbundet för Uppsala län samt Länsstyrelsen i Stockholms län. 

Inom fokusområdet Transportinfrastruktur för storstadsregionen  
gav OECD rekommendationer inom tre områden: politiska strategier, 
planering i regionen och åtgärder i transportsystemet. På de följande 
sidorna redovisas uppföljningar inom varje område. Här finns även ett 
avsnitt om förändrade förutsättningar för regionens transportsystem. 

6.2 politiska strategier

Strategier, beslut och åtgärder 2006-2009

pOliTiSka STRaTEgiER: inSaTSER 2006-2009

Nya nationella transportpolitiska mål har beslutats av riksdagen.•	

Det transportslagsövergripande perspektivet har etablerats i politik och •	
förvaltning.

Ett ökat regionalt ansvar för planering och åtgärder i transportinfrastruktur •	
och trafiksystem har utvecklats under perioden.

Nya transportpolitiska mål – funktion och hänsyn
Riksdagen beslutade 2009 om en ny målstruktur för transportpolitiken.66 Politikens 
övergripande mål är dock oförändrat; att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och 
långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. 
De tidigare sex delmålen har däremot ersatts med ett funktionsmål som gäller tillgäng
lighet och ett hänsynsmål som gäller säkerhet, miljö och hälsa.  
 Funktionsmålet innebär att transportsystemets utformning, funktion och använd
ning ska ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet, 
bidra till utvecklingskraft i hela landet, samt likvärdigt svara mot kvinnors och mäns 
transportbehov. Hänsynsmålet innebär att transportsystemet ska utformas så att ingen 
dödas eller skadas allvarligt i trafiken. Detta mål ska även bidra till att miljökvalitets-
målen uppnås och till ökad hälsa. 

 66 Prop. 2008/09:93, bet. 2008/09:TU14, rskr. 2008/09:257.
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Stärkt transportslagsövergripande perspektiv på nationell nivå
Riksdag och regering har initierat flera organisatoriska och institutionella förändringar 
som påtagligt förstärker det transportslagsövergripande perspektivet. Den nyligen ge
nomförda åtgärdsplaneringen för transportinfrastrukturen 20102021 har bedrivits ge
mensamt av de statliga trafikverken. Reglering, tillsyn och tillståndsgivning för samtliga 
transportslag har (från 1 januari 2009) integrerats i en och samma myndighet – Trans
portstyrelsen. Inrättandet i april 2010 av det nya Trafikverket (där samtliga transport
slag ingår) och en ny myndighet för trafikanalys är ytterligare steg mot att etablera det 
transportslagsövergripande perspektivet i förvaltningen.
 Organisationen på nationell nivå närmar sig därmed det regionala förhållnings
sättet, där det transportslagsövergripande synsättet varit vanligare. Det kan medföra 
att det blir lättare att få genomslag för regionalt utvecklade strategier och synsätt i den 
nationella politiken. 

Ökad marknadsorientering inom trafiksektorn
Bolagisering, privatisering och konkurrensutsättning av verksamheter som tidigare har 
bedrivits av myndigheter eller i skydd av monopol är en del av en ökad marknadsorien
tering. Ett exempel som kan få stor betydelse för StockholmMälarregionen är bolagise
ringen av LFV:s flygplatser, vilket öppnar möjligheter för ökad samverkan mellan offent
lig kommunal och regional nivå samt privat sektor. 
 För StockholmMälarregionen kan den nya marknadsmodellen för lokal och regio
nal kollektivtrafik som föreslagits innebära att en betydande marknad öppnas för helt 
konkurrensutsatt och kommersiell lokaltrafik.67 En eventuell ny regional kollektivtrafik-
ansvarig myndighet, som utredningen om en ny kollektivtrafiklag föreslagit, väntas få 
stor betydelse i StockholmMälarregionen där den funktionella regionen är betydligt 
större än de administrativa enheterna.68

Ökat regionalt ansvar för infrastruktur och trafikens effekter
Utvecklingen går mot en gradvis överflyttning av ansvar och inflytande över transportinfra
strukturen och trafikens effekter från den nationella till den regionala nivån. Ett uttryck för 
detta har under senare år varit en ökad inriktning mot regional medfinansiering av infra
strukturprojekt. Vidare har inslagen av förhandlingsplanering blivit ännu tydligare än tidi
gare och särskilt i storstadsområdena vidgats till transportpolitiska paketlösningar med en 
ganska bred arsenal av medel. Inte minst gäller detta Stockholmsöverenskommelsen. Stock
holmsöverenskommelsen är också ett tydligt uttryck dels för ett ökat storstadsperspektiv i 
infrastrukturpolitiken, dels för att det finns en beredskap för att ta ett ökat regionalt ansvar 
för infrastrukturutvecklingen och för att begränsa trafikens negativa effekter.  
 Trängselskatten, som infördes permanent i Stockholm 2007, ger tillgång till ett 
regionalt avpassat transportpolitiskt styrmedel med stor potential – samtidigt som skat
ten är en betydande finansieringskälla. Detta skapar nya förutsättningar och en större 
beredskap för att ta ett vidgat ansvar för utvecklingen av infrastrukturen och trafiken 
i Stockholmsregionen. Om även det formella ansvaret för trängselskatten överförs till 

 67 Konkurrens på spåret (Prop 2008/09:176).
 68 Lag om resenärers rättigheter i lokal och regional kollektivtrafik (SOU 2009:81).
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kommunal nivå förstärks denna perspektivförändring ytterligare. Trängselskatten och 
Stockholmsöverenskommelsen beskrivs mer utförligt nedan.
 Även överenskommelsen med staten om Citybanan, som innebär att fem landsting 
och sju kommuner i Mälardalen och Östergötland bidrar till finansieringen, visar att 
storstädernas behov av infrastruktur också är en angelägenhet för omkringliggande län.

6.3 planering i regionen

Strategier, beslut och åtgärder 2006-2009

planERing i REgiOnEn: inSaTSER 2006-2009

Stockholmsöverenskommelsen genomförs nu successivt.•	

Den gemensamma åtgärdsplaneringen inom transportinfrastrukturen •	
2010-2021 har genomförts under perioden.

Den regionala utvecklingsplanen, RUFS 2010, har tagits fram.•	

Flera delregionala samarbeten har etablerats.•	

Stockholmsöverenskommelsen – en samlad trafiklösning för regionen
Regeringen beslutade i november 2006 om att tillsätta en särskild förhandlingsman för 
Stockholms infrastruktur. Till förhandlingsman utsågs Carl Cederschiöld vars uppdrag 
var att åstadkomma en samlad trafiklösning för att uppnå en förbättrad miljö och tillväxt 
i landet och i Stockholmsregionen. Som utgångspunkt för förhandlingarna användes den 
tidgare regionala utvecklingsplanen för Stockholm, RUFS 2001. Slutresultatet av för
handlingarna överlämnades till regeringen den 19 december 2007. Stockholmsöverens
kommelsen har utgjort en viktig plattform för att operationalisera OECDrapportens 
slutsatser och rekommendationer på transportområdet.
 Stockholmsöverenskommelsen om en samlad trafiklösning för Stockholmsregionen 
sträcker sig fram till år 2020 med en utblick mot 2030. Genomförandeprogrammet för 
perioden 20082012 omfattar investeringar i järnvägar och vägar inom de nationella 
ban och väghållningsplanerna samt vägar inom länstransportplanen, för närmare 56 
miljarder kronor. För perioden 20132019 redovisas projekt för ytterligare omkring 40 
miljarder kronor (2007 års priser). Ett antal investeringsåtgärder pekas också ut för 
genomförande fram mot 2030.
 Stockholmsöverenskommelsen innehåller även åtgärder för att nå mål avseende 
trafikens klimatpåverkan, luftkvalitet, trafikbuller och transporternas inverkan på tät
ortsnära natur och kulturmiljöer. Vidare ingår åtgärder för att få till stånd ny bebyg
gelse i goda transportlägen, främja miljösituationen och tillgängligheten för Arlanda 
samt att förbättra och underhålla befintlig infrastruktur. Överenskommelsen om en 
samlad trafiklösning har även ett särskilt avsnitt om trängselskattens framtida utform
ning och användningen av intäkter från trängselskatten. 
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Gemensam åtgärdsplanering för trafikverken och regionerna
I december 2008 gav regeringen trafikverken i uppdrag att upprätta en nationell tra
fikslagsövergripande plan för utveckling av transportsystemet för perioden 2010-2021. 
Samtidigt fick ansvariga i regionerna och länen i uppdrag att upprätta planer för regional 
transportinfrastruktur för samma tidsperiod. De regionala transportinfrastruktur
planerna fastställs i början av 2010.
 De nationella planeringsdirektiven gav Stockholms län en preliminär ram på drygt 
7,8 miljarder kronor för utveckling av länets transportinfrastruktur. Till detta kommer 
de objekt i Stockholms län som ingår i den nationella planen för utveckling av transport
systemet, som bland annat omfattar Förbifart Stockholm och Citybanan.
 Stockholmsförhandlingen har utgjort utgångspunkten för den genomförda åtgärds
planeringen i Stockholms län. Ett avtal mellan Stockholms stad, Kommunförbundet 
Stockholms län, Stockholms läns landsting, Länsstyrelsen i Stockholms län, Vägverket 
och Banverket om medfinansiering av väg-, spår- med flera satsningar i Stockholms
regionen enligt Stockholmsförhandlingen har breddat den finansiella basen för den 
samlade åtgärdsplaneringen. Åtgärdsplaneringen har bedrivits i nära samarbete mellan 
nationella och regionala aktörer i syfte att omsätta Stockholmsöverenskommelsen i in
vesteringar. Att den politiska överenskommelsen så snabbt omsatts i investeringar är en 
stor framgång för regionen.
 Även övriga län i StockholmMälarregionen har utarbetat regionala transportinfra
strukturplaner för perioden 2010-2021. Planerna är relativt starkt inriktade på inom-
regionala behov, men genomgående framhålls vikten att beakta de samband och beroen
den som finns inom den större Stockholm-Mälarregionen. Den regionala systemanaly
sen inom åtgärdsplaneringen, som formulerade gemensamma mål för transportsystemet 
i Stockholm-Mälardalen och Gotland, men även identifierade regionövergripande brister 
i infrastrukturen, har legat till grund för samtliga regionala transportplaner. 
 I länstransportplanerna lyfts även samarbetet kring medfinansieringen av Cityba
nan fram. Samarbetet beskrivs som en process där länen gemensamt tagit ansvar för 
utveckling av en hållbar infrastrukturlösning för framtiden. De fem länen i Stockholm
Mälarregionen har dessutom gemensamt skapat plattformen En bättre sits som har 
fungerat som ett paraply för systemanalysen och för de fem länstransportplanerna, men 
även utgjort ett starkt inspel i arbetet med den nationella transportinfrastrukturplanen.
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Trafik- och infrastrukturfrågor i regionala och lokala utvecklingsplaner 
Stockholmsöverenskommelsen ingår som en viktig förutsättning för den nya regionala 
utvecklingsplanen för Stockholms län, RUFS 2010, vilket har säkerställt att infra
strukturplaneringen i Stockholmsregionen är samordnad med den övriga samhällspla
neringen i regionen.
 Övriga län i StockholmMälarregionen har parallellt arbetat med egna regionala 
utvecklingsplaner (RUP). I dessa har Södermanlands, Västmanlands, Örebro samt 
Uppsala län i hög grad formulerat gemensamma storregionala målsättningar för den 
framtida infrastrukturutvecklingen i StockholmMälarregionen. Ett exempel är strä
vandena att utveckla och knyta ihop de regionala kärnorna i StockholmMälarregionen 
med bättre transportförbindelser samt att satsa på en utbyggnad av dubbelspår och 
mötesseparerade vägar. 
 En gemensam ambition är att utveckla kollektivtrafiken med ett samordnat system 
för taxor, trafikutbud och effektiva bytespunkter, vilket svarar mot OECD:s rekommen
dation att samordna ansvaret för kollektivtrafiken i regionen. Tillväxten i regionen har 
även inneburit att varutransporterna ökat kraftigt. Globalisering av handel och centra
lisering av lagerstrukturer har lett till en tillväxt av varuhanteringen i goda transport
lägen i östra Mellansverige, vilket ställer särskilda krav på väg och järnvägsinfrastruk
turen. Olika godsflöden behöver samordnas så att aktörerna kan utveckla mer kostnads
effektiva och miljövänliga logistikprocesser. 
 Inom regionen finns många kommunala planer och handlingsprogram som rör ut
vecklingen av transportsystemet. Ett exempel är Stockholms stads Vision 2030. För att 
fortsätta att utvecklas som dynamisk region måste Stockholm växa och då behövs sats
ningar på stadens och regionens infrastruktur. Kollektivtrafiken ska växa ytterligare och 
trängseln i vägtrafiken minska. Med modern teknik och utvecklad planering ska trafik
systemet i Stockholm också användas effektivare.
 Flera delregionala samarbeten mellan närliggande kommuner i fysiska planerings
frågor, exempelvis infrastrukturen, har utvecklats under perioden. Södertörnskommu-
nerna är ett exempel där de åtta kommunerna på Södertörn enats om vision och mål för 
2030. Infrastrukturfrågorna har varit viktiga för att koppla samman de regionala kär
norna. Att enas kring ändamålsenliga kommunikationer är också en viktig förutsättning 
för bebyggelseutvecklingen i regiondelen. 
 Ett annat exempel är Mälardiagonalen som är ett partnerskap mellan sex kommu
ner i Mälardalen för att gemensamt utveckla riksväg 55 till en högre standard och där
med stärka näringslivet och flerkärnigheten i regiondelen.
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Exempel: Effektivisering av planeringsprocessen

Den formella planeringsprocessen påverkar i hög grad i vilken takt 
transportinfrastrukturinvesteringar kan genomföras. Planeringsprocesser
na är ofta komplicerade och utdragna i tiden, inte minst i en storstadsregion 
med dess sammansatta markanvändning – där olika markanspråk kommer i 
konflikt med varandra. 

För att komma till rätta med detta problem har olika förslag till föränd
ringar av den fysiska planeringsprocessen aktualiserats. Regeringen har 
angett att den fysiska planeringsprocessen för infrastrukturanläggningar 
och kommunernas planering för markanvändningen som helhet bör effek
tiviseras i syfte att korta ledtiderna fram till färdig anläggning.69 Samtidigt 
betonar regeringen att det demokratiska inflytandet, rättssäkerheten eller 
miljöhänsynen inte får åsidosättas. På kort sikt bedömer regeringen att för
ändringar i tillämpningen är möjliga för att förbättra effektiviteten, medan 
vissa lagändringar kan behöva övervägas på längre sikt. 

Regeringen tillsatte våren 2009 en parlamentarisk kommitté, Transport-
infrastrukturkommittén, med uppgift att analysera planeringsprocessen för 
transportinfrastruktur och föreslå ändringar i lagstiftningen. 

6.4 åtgärder i transportsystemet

Strategier, beslut och åtgärder 2006-2009

åTgäRDER i TRanSpORTSySTEmET: inSaTSER 2006-2009

Stora strategiska infrastrukturprojekt som Norra Länken, Förbifart  •	
Stockholm och Citybanan har inletts eller kommit långt i planeringen.

En kraftsamling för ökad punktlighet i regionens järnvägstrafik har  •	
genomförts.

Trängselskatten har införts permanent i Stockholm.•	

I den första uppföljningen av Stockholmsöverenskommelsen, våren 2009, konstateras 
att planeringen och genomförandet av fysiska infrastrukturinvesteringar i stort sett hål
ler den takt och tidtabell som stakats ut i överenskommelsen. Uppföljningen visade dock 
att den beräknade kostnaden för genomförande 20082012 hade ökat från cirka 53 till 
drygt 70 miljarder kronor, vilket motsvarar en ökning med nära 30 procent. Ökningen 
har främst skett för de spårbundna transportslagen. 

 69 Framtidens resor och transporter – Infrastruktur för hållbar tillväxt (Prop. 2008/09:35), sidan 121.
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Objekt med genomförande under 20082012 har kommit förhållandevis långt i plane
ringsprocessen. Två är öppnade för trafik, knappt hälften befinner sig i ett byggskede, 
medan planering pågår för majoriteten av övriga objekt. Norra Länken, Förbifart Stock
holm och Citybanan är tre strategiska infrastrukturprojekt som särskilt nämndes i 
OECDrapporten och för vilka planering och genomförande gått framåt under perioden 
20062009. Byggandet av Norra Länken och Citybanan pågår. När det gäller Förbifart 
Stockholm har regeringen i september 2009 beslutat att tillåta att en motorväg byggs 
enligt Vägverkets förslag. 

Kraftsamling Stockholm-Mälardalen för regionens spårtrafik
OECD framhöll i sin analys att kostnaderna för köer och förseningar på vägarna och i 
kollektivtrafiken i Stockholmsregionen är mycket höga och beräknas uppgå till mång
miljardbelopp varje år. Låg framkomlighet och bristande tillförlitlighet i trafiksystemet 
gör det också svårt att hålla samman den lokala arbetsmarknaden. 
 Problemen hänger till stor del samman med att delar av trafiksystemet arbetar på 
gränsen till sin kapacitet. I sådana situationer kan mindre åtgärder ofta vara effektiva 
och viktiga komplement till större kapacitetshöjande åtgärder. Särskilt spårtrafiken är 
känslig för trafikstörningar och inställda turer och stora förseningar har tidvis varit ett 
betydande problem såväl i tunnelbane- som pendeltågstrafiken. 
 Storstockholms Lokaltrafik (SL) och Banverket har samverkat för att ta fram ett 
kortsiktigt åtgärdsprogram, Kraftsamling Stockholm-Mälardalen, för att öka punkt
ligheten hos den regionala järnvägstrafiken, inklusive pendeltågstrafiken i Stockholm. 
Åtgärder för att höja kapaciteten har getts hög prioritet och målet är att halvera antalet 
förseningar senast år 2010. 

Trängselskatten permanentad i Stockholms innerstad
Det tidigare försöket med trängselskatt permanentades från år 2007. Samtidigt besluta
des att överskottet från trängselskatten ska användas till väginvesteringar i Stockholms
regionen. Trängselskatten har därmed två syften, dels att begränsa trafiken till och från 
Stockholms innerstad, dels att genom ett överskott finansiera vägåtgärder i regionen. 
Regeringen har beräknat överskottet från trängselskatten till drygt 500 miljoner kronor 
per år de närmaste åren. Under 2010 och 2011 beräknas överskottet fördelas på ett antal 
vägprojekt och på trimningsåtgärder. Överskottet från 2008 fördelade regeringen med 
30 miljoner kronor på Södertörnsleden, 72 miljoner kronor på Förbifart Stockholm och 
100 miljoner kronor på trimningsåtgärder i Stockholmsregionen.
 Under Stockholmsförsöket 2006 minskade trafiken över avgiftssnittet med 22 pro
cent jämfört med situationen före trängselskatten 2005. År 2008 var minskningen 18 
procent jämfört med 2005, det vill säga fortfarande en kraftig minskning men inte lika 
stor som under försöksperioden. 
 Samtidigt har trafikvolymerna i Stockholms län i stort sett varit oförändrade 
2007-2008. Detta innebär att det hittills inte finns några tendenser till att biltrafiken 
fyller igen det frigjorda utrymme i innerstaden som uppstod när trängselskatten inför
des. Trafiken på tvärlederna har dock ökat med mellan fem till tio procent sedan träng
selskattens införande. Det beror till viss del på den generella trafikökningen i länet, men 
också på att tvärlederna blivit mer belastade när färre kör genom Stockholms city.
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Analyser av försöket med trängselskatt 2006 visade att koldioxidutsläpp från trafiken i 
innerstaden minskade med mellan tio och fjorton procent. Minskningar på ytterligare 
fyra procent har skattats sedan den permanenta trängselskatten infördes 2007.

Utveckling av transportsystemet på bredare front
StockholmMälarregionen har under perioden närmat sig frågan om hur transportsys
temet bör utvecklas på bredare front än vad som direkt följer av OECD:s rekommen
dationer. Exempelvis har en satsning på ett relativt ambitiöst program för infrastruk
turåtgärder kombinerats med förberedelser för åtgärder på energi och miljöområdet. 
Trafikstyrning och trimningsåtgärder för att ge transportsystemet högre kapacitet ingår 
också bland åtgärderna. 

Gränsen för trängselskatt i Stockholms innerstad.
Källa: Transportstyrelsen
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En slutsats från uppföljningen av Stockholmsöverenskommelsen70 är att inga målsätt
ningar på miljö och energiområdet har hunnit bli helt uppfyllda men att aktiviteter in
letts när det gäller nästan alla de miljöåtaganden som ingår i överenskommelsen. Många 
av insatserna har en långsiktig inriktning och det hade vid tidpunkten för uppföljningen 
endast förflutit cirka ett år sedan resultatet av Stockholmsförhandlingen presenterades.
 Åtgärder för att förbättra miljön och tillgängligheten till Arlanda flygplats är ett vik
tigt inslag i Stockholmsöverenskommelsen, som har en direkt koppling till OECD:s re
kommendationer om en bättre anknytning av Stockholmsregionen till det internationella 
trafiksystemet. Även i åtgärdsplaneringen har Stockholm-Mälarregionens internationella 
trafik varit ett prioriterat område. Ett antal insatser har lyfts fram som syftar till att för
bättra de internationella kopplingarna i trafiksystemet, till exempel satsningar som berör 
den Nordiska triangeln. Hit hör kapacitetsförstärkningar på E4, Förbifart Stockholm och 
Citybanan, som har direkta och indirekta effekter på den långväga trafiken. 
 Att utveckla Arlandas funktion som internationell flygplats har stor betydelse för 
regionens attraktivitet. Flygplatsens funktion som internationell kontaktpunkt är också 
viktig för regionens långsiktiga internationella konkurrenskraft. Arlanda har i dag rela
tivt få direktflyg och flygplatsens roll som internationell knutpunkt behöver stärkas yt
terligare och antalet direktflyg ökas, något som bland annat lyfts i RUFS 2010. 
 En statlig utredning har föreslagit att separata höghastighetsbanor för tåg byggs på 
sträckorna StockholmGöteborg och StockholmMalmö. En etablering av dessa höghastig
hetsbanor skulle påtagligt förstärka StockholmMälarregionens kopplingar till det interna
tionella trafiksystemet, men till mycket höga kostnader. Projektet har kostnadsberäknats 
till 125 miljarder kronor och inbegriper bland annat omfattande regional medfinansiering. 
I den regionala utvecklingsplanen för Stockholm, RUFS 2010 är inriktningen att höghas
tighetsbanor på lång sikt bör utvecklas inom Nordiska triangeln mot MalmöKöpenhamn, 
Göteborg och Oslo. Samtidigt framhålls att satsningar på höghastighetståg inte får ske på 
bekostnad av planerade investeringar i det befintliga spårsystemet.

 70 Stockholmsöverenskommelsen – En första uppföljning. RTK rapport 3:2009.
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Har strategier, beslut och åtgärder gått i riktning med OECD:s  
rekommendationer? 

äR OECD:S REkOmmEnDaTiOnER fORTSaTT akTUElla?

fortfarande aktuella:

Utveckla ett effektivt transportnät för att bibehålla Stockholms  •	
ekonomiska konkurrenskraft och för att ytterligare integrera Stockholm-
Mälarregionen.

Öka investeringarna i transportinfrastrukturen för att öka tillgängligheten •	
och framkomligheten i trafiken.

Samordna ansvaret för kollektivtrafiken mellan stat och kommuner och •	
även mellan länen i regionen.

Undanröj hinder för samarbete mellan offentlig och privat sektor när det •	
gäller investeringar i infrastruktur.

OECD:s rekommendationer och slutsatser om transporter och transportinfrastruktur i 
Stockholmsregionen är fortfarande aktuella. Utan tvivel har rekommendationerna också 
fått genomslag både nationellt och regionalt. Det går att tydligt följa OECD:s rekommen
dationer från Stockholmsförhandlingens slutrapport om en samlad trafiklösning in i de 
nationella och regionala utvecklingsplanerna för transportsystemet.
 I något fall har OECD:s rekommendation inte fullföljts. Det gäller främst rekom
mendationen att öka inslaget av offentlig-privat samverkan (OPS) för att utveckla 
transportinfrastrukturen. Även om privata entreprenörer under senare år fått relativt 
långtgående funktionsansvar i byggandet av vissa infrastrukturanläggningar i regionen, 
svarar dessa projekt inte mot OECD:s rekommendationer i denna del. 
 Det exempel på OPS-lösning i Stockholmsregionen som OECD nämner i sin rapport 
– Arlandabanan – utmärks av att planerings och byggfasen kunnat drivas effektivt, 
vilket sannolikt även gäller för den operativa driften av tågen. Samtidigt har den valda 
OPS-modellen låst upp trafikplaneringen kring Arlanda och försvårat lösningar som kan 
ge den tillgänglighet och de miljöeffekter som eftersträvas från samhällets sida. 
 Ett ökat intresse för medfinansiering, som i vissa fall kan komma att få formen av 
särskilda trafikavgifter för att utnyttja enskilda trafikanläggningar, kan också nå resul
tat som liknar dem som gäller för offentligprivat samverkan. 
 När det gäller OECD:s rekommendation att effektivare angripa tillgänglighets och 
trängselproblemen i Stockholmsregionen, och rekommendationen att den nationella 
politiken tydligare bör återspegla StockholmMälarregionens betydelse som ekono
misk motor för alla regioner i den svenska ekonomin, finns exempel på utveckling i 
rätt riktning. Betydande insatser har gjorts för att stärka storstadsperspektivet i infra
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strukturplaneringen och bringa transportinfrastrukturen mer i balans med befolkningsut
vecklingen och den ekonomiska tillväxten i regionen. Det finns också inslag både i Stock
holmsöverenskommelsens åtgärdsprogram och i den nationella och regionala transport
infrastrukturplanen som, i enlighet med OECD:s rekommendationer, syftar till att stärka 
Stockholm-Mälarregionens anknytning till det internationella trafiksystemet.

Exempel: Arlandabanan – offentlig-privat samverkan  
i praktiken

Arlandabanan mellan Stockholms city och Arlanda flygplats var en för
utsättning för att bygga och ta i drift en tredje start och landningsbana på 
Arlanda. Genom denna lösning överskrids inte utsläppstaket för flygplatsen. 
Arlandabanan skulle också möjliggöra en integration mellan lokal, regional 
och interregional tågtrafik samt internationella flygförbindelser. Finansie
ringslösningen sågs som ett sätt att uppnå förnyelse, förändring och ökad ef
fektivitet inom järnvägssektorn. Det privata företaget ATrain leasar Arlanda
banan från staten och driver Arlanda Express.

Resandet med Arlanda Express har dock ända sedan trafiken öppnades legat 
på en avsevärt lägre nivå än prognoserna visat. För övrig tågtrafik på Arlanda-
banan har resandet endast nått upp till halva den nivå som förutsågs. Att flyg
trafiken på Arlanda periodvis gått ner i volym, att flygpendelns upptagnings
område är begränsat till Stockholms innerstad samt att biljettpriserna är 
höga, nämns som förklaringar. Övrig tågtrafik på Arlanda har hållits tillbaka 
på grund av begränsad kapacitet på järnvägsnätet i regionen och de ban och 
stationsavgifter som ATrain AB tar ut av andra operatörer. 

Arlandabanan illustrerar de för- och nackdelar som ofta ligger inbyggda i OPS-
projekt. Till fördelarna hör att det privata konsortiet klarade av att bygga banan 
inom angiven tid och kostnad. Därmed kunde en tågförbindelse till landets 
huvudflygplats etableras snabbare och effektivare än vad som annars kanske 
skulle ha varit fallet. Arlanda Express erbjuder en tillförlitlig service med be
kväma tåg, och går numera också med god vinst.

Att resandeutvecklingen har varit avsevärt sämre än förväntat innebär dock 
att de transportpolitiska målen inte uppfyllts som tänkt. Det gäller effekterna 
på miljön, integrationen av trafiken, tillgängligheten och tillväxten. De lång
siktiga avtal som ingåtts om tillgången till banan och stationerna och vill
koren för trafiken begränsar också politikernas handlingsfrihet och hindrar 
anpassningen av en central del av Stockholm-Mälarregionens trafiksystem till 
skärpta miljö och klimatutmaningar. 
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Vad avser ett mer samlat ansvar för kollektivtrafikfrågorna har utvecklingen endast 
delvis motsvarat OECD:s rekommendationer. Här kan konstateras att uppdelningen 
av ansvaret för kollektivtrafiken mellan staten och kommunerna samt mellan olika län 
fortfarande är oförändrad. Ansträngningar har dock gjorts inom ramen för olika infor
mella samarbeten över regiongränserna för att minska bland annat problemen vid resor 
över länsgränserna. Ett konkret beslut som tagits för att förenkla för resande över läns
gränserna är regeringens beslut att bevilja de båda landstingens ansökan att gemensamt 
bedriva pendeltågstrafik mellan Stockholm och Uppsala. 
 Det förslag till ny kollektivtrafiklag som lagts fram kan tillsammans med andra 
förslag om ytterligare marknadsöppningar inom transportsektorn betraktas som ett 
sätt att öka samarbetet mellan den offentliga och privata sektorn på transportområdet, i 
enlighet med OECD:s rekommendationer som fortfarande bedöms vara relevanta.

6.5 förändrade förutsättningar för regionens transportsystem

Utvecklingen under de fyra år som gått sedan OECD presenterade sina rekommendatio
ner har inneburit stora förändringar i förutsättningarna för transportsystemets utveck
ling i StockholmMälarregionen. Tre förändringar bör särskilt lyftas fram – Stockholms
överenskommelsen, RUFS och trängselskatten:

Stockholmsöverenskommelsen: staten, regionen och kommunerna i samverkan 
Stockholmsöverenskommelsen innebär att staten, regionen och kommunerna, främst i 
Stockholmsområdet men även i den vidare Mälarregionen, har slutit upp bakom ett ge
mensamt utvecklingsprogram för infrastrukturen och transportsystemet i stort. En sådan 
överenskommelse som är brett förankrad i regionen och som också utgör en utgångspunkt 
för den nationella planeringen, skapar förutsättningar för ny stadga, uthållighet och lång
siktighet när det gäller att utveckla transportsystemet i StockholmMälarregionen.  
 Stockholmsöverenskommelsen utgör också en viktig plattform för att säkra att 
transportinfrastrukturen i StockholmMälarregionen utvecklas i linje med bland annat 
OECD:s rekommendationer. Intentionerna i överenskommelsen har hittills följts i hög 
grad när det gäller det konkreta innehållet. Däremot har det institutionella ramverket för 
godkännande, genomförande och organisation av överenskommelsen inte förverkligats i 
någon större utsträckning. Regeringen har istället valt att tills vidare organisera arbetet 
med genomförandet av överenskommelsen genom återkommande informella samråd och 
överläggningar med lokala och regionala företrädare för Stockholmsregionen. 
 Om Stockholmsöverenskommelsen ska kunna fungera under en längre tid kan en 
fastare organisation behövas för uppföljning, anpassning och omförhandling av överens
kommelsen. Utvecklingen inom transportsystemet och i omvärlden kommer också på 
några års sikt att förändra förutsättningarna för överenskommelsen, vilket kan kräva 
fortlöpande anpassningar och omförhandlingar av dess innehåll. 

RUFS: infrastrukturåtgärder integreras i miljö- och bebyggelseplaneringen
Stockholmsöverenskommelsen i kombination med RUFS 2010 bidrar till att infra
strukturåtgärderna kopplas till och integreras med olika program för att anpassa 
transportsystemet till målen för miljö och bebyggelse i regionen. Detta är en viktig 
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förutsättning för att infrastrukturåtgärderna ska uppfattas som en del av en långsiktigt 
uthållig utveckling och kunna möta bred acceptans i regionen. RUFS 2010 väntas bli ett 
av instrumenten för att ge Stockholmsöverenskommelsen en tydligare rumslig dimen
sion och inlemma den i regionens övriga bebyggelse och markanvändningsplanering.
 Genom att åtgärder för ökad tillgänglighet och tillväxt integreras med program för 
trafikens inverkan på miljö och bebyggelse, skapas nya och vidare ramar för den regio
nalt och lokalt drivna utvecklingen av transportsystemet. Samtidigt ökar förmågan att ta 
ett helhetsansvar för transportpolitiken på regional och lokal nivå. 

Trängselskatten: ett kraftfullt transportpolitiskt styrmedel 
Den permanenta trängselskatten har tillkommit efter att OECD presenterade sina re
kommendationer och representerar ett styrmedel som kan bli ett kraftfullt verktyg för 
transportpolitiken på regional och lokal nivå. Hur trängselskatten utformas och används 
beslutas av riksdag och regering, men underlag för regeringens förslag utarbetas och för
ankras i regionen. För närvarande pågår en process som siktar till att ge kommunerna 
rätt att själva besluta om införande av bland annat trängselavgifter och utforma dem i 
enlighet med lokala och regionala överväganden. Grundlagsutredningen redovisade i 
december 2008 ett förslag i denna riktning.71

6.6 att gå vidare – här finns ökat behov av handlingskraft

Tydliga brister i StockholmMälarregionens transportsystem kvarstår, vilket begränsar 
regionens tillväxt och internationella konkurrenskraft. Åtskilliga år av målmedvetna 
insatser kommer att krävas innan de kan anses vara lösta. Nedan presenteras tre områ
den där det finns ett särskilt behov av ökad handlingskraft i regionen för att ytterligare 
utveckla transportsystemet. Åtgärderna är kopplade till OECD:s rekommendationer, 
men har uppdaterats och konkretiserats utifrån dagens förutsättningar. 

Förvalta och trimma transportsystemet

Fokusera på drift och underhåll
Eftersatta drift och underhållsinsatser i transportsystemet kan ge upphov till allvar
liga problem i form av störningar och förseningar – och förorsaka mycket stora kostna
der för trafikanter, trafikutövare och transportföretag. En väl fungerande förvaltning 
med välavvägda drift och underhållsinsatser är av särskild betydelse i storstadens 
komplicerade och störningskänsliga trafiksystem, där trafikbelastningen ofta ligger 
nära kapacitetstaket. 

Trimma transportsystemet kontinuerligt
Förbättra transportsystemets funktionalitet genom att kontinuerligt genomföra små 
trimningsåtgärder. Dessa är samhällsekonomiskt mycket lönsamma. Det finns en stor 
potential för att snabbare utveckla system för dynamisk trafikinformation och trafik
ledning, bland annat med hjälp av modern informationsteknik. 

 71 En reformerad grundlag (SOU 2008:125).
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Fortsätt att utveckla regionala samverkan inom transportområdet
Transport och resemönstren har sedan lång tid sprängt dagens förvaltningsgränser. 
Därför behövs fortsatt regional samverkan som förmår att hantera de starka systemsam
band som finns i storstadsregionens trafikapparat. Exempel på funktioner som ytterli
gare kan förbättra funktionaliteten hos transportinfrastrukturen är regionalt avpassade 
transportpolitiska styrmedel, till exempel lokalt eller regionalt beslutade trängselavgif
ter, samt trafikföreskrifter anpassade efter hur trafikförhållandena varierar med plats 
och tidpunkt.

Säkerställ att en större andel av det ökade trafikarbetet förs över  
till kollektivtrafiken

Resandet med kollektivtrafik i Sverige har stagnerat under senare år, även om utveck
lingen delvis varit en annan i Stockholmsområdet. Åtgärder inom ”mobility manage
ment” uppmuntrar användandet av miljöanpassade färdsätt genom att påverka kunska
per, attityder och beteenden. Genom att öka andelen resenärer som promenerar, cyklar 
och samåker uppnås miljö- och hälsomässiga fördelar, trängseln minskar i trafiken och 
behovet av investeringar i ny infrastruktur begränsas genom att de investeringar som 
redan finns utnyttjas till fullo. 






