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Vi fokuserar här på teman som det spännande jobbet, den attraktiva 
staden, internationell konkurrenskraft, metropolen huvudstadsregionen 
och mötesplatser för innovation.

Människan sätts i centrum. Det är människor som bygger samhällen 
och stater, liksom företag och institutioner. Där goda förutsättningar 
finns eller skapas, dit söker sig människor för att förverkliga sina livs-
drömmar. När människor möts föds idéer som kan bli till innovationer. 
Där livsdrömmar blir verklighet, där skapas välstånd, tillväxt och det 
goda livet.

Huvudstadsregionen är i hög grad en sådan plats. Befolkningen är ung 
och ökar kraftigt, ekonomin är stark och arbetslösheten låg. Företagandet 
ligger högst i landet och här finns landets största och mest intressanta 
arbetsmarknad inom både privat och offentlig verksamhet. 

I tider av urbanisering och digitalisering så handlar det om att skapa 
förutsättningar för företag att fortsatt växa, vara lönsamma och syssel- 
sätta fler. Genom att koppla samman våra privata och offentliga resur-
ser i hela huvudstadsregionen kan vi ytterligare öka vår kritiska massa, 
mobilisera vår samlade styrka och bättre möta framti-
dens utmaningar.

Du som beslutsfattare i offentlig eller privat 
sektor funderar säkert på vad som kommer att 
krävas och hur vi samverkar för att vi ska vara 
konkurrenskraftiga. Låt oss med gemensamma 
krafter skapa strategin för att bygga samman 
Sveriges första och fjärde stad till en internatio-
nellt attraktiv metropol.

Stärk tillväxtkorridoren 
Uppsala–Stockholm

Uppsala, februari 2017 
GÖRAN BROCKNÄS, 

Regionchef, Handelskammaren 
i Uppsala län.

Den här skriften syftar till att vara underlag för diskussionen om 
hur och varför vi med gemensamma krafter bör skapa en svensk 
metropol av huvudstadsregionen Stockholm–Uppsala.
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Stockholms län växer med två fullsatta SL-bussar  
om dagen och Uppsala län med en fullsatt UL-buss  
i veckan. Tillsammans växer de två länen med över 
40 000 invånare ett normalt år. De befolknings- 
prognoser som gjorts för länen i Östra Mellansverige 
pekar mot en möjlig ökning med uppemot en miljon 
invånare till 2050. Den svenska huvudstadsregionen 
är en av Europas kraftigast växande regioner.

Detta ställer politik och samhälle inför den stora, 
men angenäma, utmaningen att skapa goda för-
utsättningar för att både hållbart och effektivt ta 
hand om en växande kaka. Men det kräver också en 
samlad syn på hela regionen och dess möjligheter. 
Huvudstadsregionen är en nationell tillgång att vårda 
och utveckla.

Huvudstadsregionen måste kunna erbjuda allt från 

ett spännande arbete, bra bostad, god utbildning och 
attraktiva förutsättningar för företagande till effektiv 
offentligfinansierad service och väl fungerande insti-
tutioner. Men också ett gott liv.

Ny i Sverige
Regionen måste bli bättre på att ta vara på de 
människor som kommer hit från andra länder, 
anställda i företag, akademi och andra verksamheter. 
Internationella skolor, träffpunkter, aktiviteter och 
arbete för medföljande är ännu outvecklade företeel-
ser i stora delar av regionen.

Den stora asylinvandringen är ytterligare en 
utmaning, men också en möjlighet. En stor del av 
invandrarna kommer från urbana miljöer i andra 
delar av världen. Med rätt mottagande, utbildning 

En växande huvudstadsregion

Foto: Karl Gabor



5

EN HUVUDSTADSREGION I VÄRLDSKLASS

och integrationsinsatser kommer de att kunna bidra 
till att balansera befolkningspyramiden och tillföra 
jobb och kompetens till arbetsmarknaden.

En god ålderdom 
En åldrande befolkning är också en utmaning som 
väntar. Vi förutsätts visserligen arbeta längre och vi 
är friska högre upp i åldrarna. Men det stora antalet 
äldre och våra allt större möjligheter att behandla, 
bota och vårda kommer att medföra nya utmaningar. 

En uthållig tillväxt är en del av svaret, när det 
gäller att bära kostnaden. Men det krävs också nya 
och kreativa former för boende, vård och ett gott liv 
på äldre dagar, när konkurrensen om arbetskraften 
ökar. 

Förvånansvärt litet uppmärksamhet ägnas de stora 
möjligheter en allt mer välbärgad, pigg och upp-
levelsesugen femtedel av befolkningen innebär. 
Åldersgruppen 65+ har sedan 1950 fördubblats 
enligt SCB. 

UTMANINGAR

• Hur bör vår gemensamma strategi utformas för 
att ta hand om befolkningstillväxten?

• Hur får den nyanlända sitt första jobb i Sverige?
• Hur drar vi nytta av de äldres kompetens?

” 
Prognoser pekar mot en ökning med  
uppemot en miljon invånare till 2050

”
Hur ska vi dra nytta av 

de äldres kompetens?
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Här finns de spännande jobben! 

Den svenska huvudstadsregionen bjuder på norra 
Europas mest spännande arbetsmarknad. 

I huvudstadsregionen är koncentrationen av  
intressanta  jobb hög. Här skapas drygt hälften av 
tillväxten i Sveriges BNP.1 Här ligger 23 av 26 inter-
nationella svenska huvudkontor, vilket gör oss till  
en av de huvudkontorstätaste regionerna i Europa. 
Här finns över 120 000 stora och små företag med 
anställda och med rikets största branschbredd. 

Huvudstadsregionen är också navet för svensk  
högteknologi. Det avspeglas i norra Europas största  
life science-kluster, med nära 60 procent av den 
svenska arbetskraften i sektorn. Men också i det  
starka innovationssystemet. 

Huvudstadsregionen levererar också kommersiell 
framgång. Ett talande exempel är det stora antalet 

1 SCB 2014 

”enhörningar”, det vill säga i dollar miljard- 
värderade teknikföretag som nått marknaden. 
Spotify, Skype, King, Klarna och Mojang är alla 
sådana, vilket placerar regionen på andra plats i 
Europa efter Storbritannien2. Räknat per capita slås 
vi bara av Kalifornien. 
Intressant är att många av de senaste årens ekonomis-
ka framgångssagor har både Uppsala och Stockholm 
som ursprung. Företag som Skype, Kazaa, MySQL, 
OnGame och Daniel Wellington har alla rötter även 
i Uppsala. Det visar på både bredden och potentialen 
i att ytterligare stärka samspelet mellan städerna.

Och med ekonomisk tillväxt och ett företagande 
på framkant växer och vässas också utbudet hos 
underleverantörer och supportföretag i alla led, från 
frisersalongen och vårdcentralen till advokatfirman 
och finansmarknadens aktörer. 

2 Se t.ex.: http://www.consultancy.uk/news/12251/an-overview 
 -of-european-unicorns-uk-and-sweden-lead-the-pack

Det spännande jobbet

” 
Huvudstadsregionen 
är navet för svensk 

högteknologi.

”
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Till detta ska läggas mångfalden av högt kvalificera-
de jobb inom förvaltning, myndigheter och offentlig-
finansierade tjänster. 

Unga och välutbildade 
Stockholms län har med sina 39,1 år och Uppsala  
län med sina 40,2 år (2015) rikets lägsta medelålder. 
Här ligger fyra av landets ”yngsta” kommuner: 
Vallentuna, Sigtuna, Sundbyberg och Knivsta, 
landets nyaste kommun där genomsnittsinvånaren 
endast är 36,5 år gammal. Stockholm ligger på 
artonde plats och Uppsala på tjugoförsta, vilket ytter-
ligare understryker regionens ungdomliga karaktär.
I tillväxtkorridoren Stockholm–Uppsala finns hälften 
av Sveriges närmare femtio universitet och högskolor. 
Kunskapsmiljöerna runt Kista, KI, SLU, KTH och 
Uppsala och Stockholms universitet är världsledande 
på en lång rad områden. KI, liksom Uppsala och 
Stockholms universitet, är tre av världens 100 bästa 
universitet enligt Shanghairankingen 20163. Här finns 
en stor potential att fördjupa samarbetet Uppsala-
Kista-Hagastaden-Stockholm inom områden som life 
sciences och tech.

Utbildningsnivån i Stockholm och Uppsala är högst 
i Sverige och även hög i internationell jämförelse. I 
Stockholm har hälften av befolkningen postgymnasial 
utbildning och även i Uppsala län är siffran hög. Ser  
vi bara till de högutbildade som har mer än tre års  
universitetsutbildning, så ligger åtta av tio kommuner  

3  Se http://www.shanghairanking.com/ARWU2016.html

i stråket Uppsala–Stockholm på rikets tio-i-topplista.

Kompetensbristen en utmaning
Uppsala län har med 5,9 procent landets lägsta 
arbetslöshet, tätt följt av Stockholms län med 6,1 
procent (riket 7,8)4. Ungdomsarbetslösheten är låg i 
båda länen. Detta vittnar om huvudstadsregionens 
samlade dynamik och växtkraft. Men också om brist 
på arbetskraft.

Företagen vittnar samtidigt om stora svårig- 
heter att rekrytera rätt kompetens, liksom att många 
rekryteringar misslyckas på grund av bostads- och 
pendlingssituationen. En annan faktor är svårig- 
heterna att rekrytera och behålla kompetens från 
andra länder, bland annat genom de rigida reglerna 
för arbetskraftsinvandring och bristande mottag- 
ningskapacitet.5

UTMANINGAR

• Hur matchas akademins utbildning mot närings-
livets behov?

• Hur ska vi utveckla, attrahera och behålla kom-
petens i regionen?

• Hur synligggör man bäst de spännande arbets-
möjligheterna i huvudstadsregionen?

4 Arbetsförmedlingens månadsstatistik december 2016
5 Se Handelskammarens analys 2016:1 Ge jobbvisum till talanger

Län Kön

Eftergym-
nasial utb. 
kortare än 

3 år (%)

Eftergymna-
sial utb. 3 år 
eller längre 

(%)

Forskar- 
utbild-

ning (%)

Total egy 
utb. (%)

Riket totalt Män 15% 20% 1,5%

Kvinnor 16% 30% 1,1%

TOTALT 15% 25% 1,3% 41,5%

Stockholms län Män 17% 28% 1,9%

Kvinnor 17% 36% 1,5%

TOTALT 17% 32% 1,7% 50,2%

Uppsala län Män 14% 22% 4,3%

Kvinnor 15% 33% 3,4%

TOTALT 15% 28% 3,8% 46,3%

BEFOLKNINGEN 2015  
FÖRDELAD EFTER  
UTBILDNINGSNIVÅ,  
LÄN OCH KÖN.  
25–64 ÅR

KÄLLA: SCB

TABELL
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Den attraktiva staden

Storleken har betydelse

Huvudstaden är i de flesta länder också den största 
staden. Stockholm är med internationella mått mätt 
en liten stad. Men Stockholm är också navet i Östra 
Mellansverige, tillika en av Europas snabbast väx-

ande storstadsregioner, dit ytterligare en 
miljon invånare väntas flytta in till 

år 2050. 
Det innebär stora möjlig-

heter för Sverige om denna 
huvudstadsregion skulle kun-
na knytas samman än tätare. 
Tre–fyra miljoner människor 

i en gemensam metropol skul-
le tillsammans innebära en kri-

tisk massa i nivå med städer som 
Berlin och Madrid. Och storleken har 

betydelse för att optimera tillväxtförutsättningarna.
Mönstret är redan tydligt. Uppsalas och Stockholms 

funktionella arbetsmarknadsregioner har redan 2005 
vuxit ihop. Sju län i Östra Mellansverige ser sig redan 
idag tydligt som delar i en samlad, funktionell huvud-
stadsregion i planering av infrastruktur. 

Städer med stora likheter 
Uppsala och Stockholm är två städer i nära symbios 
och med stora likheter. En är att de utgör viktiga 
motorer för ekonomi och arbetsmarknad i sina kring-
liggande kommuner. 

Stockholms tillväxt har påtagligt gynnat krans- 
kommunerna inom Storstockholm under efterkrigs- 
tiden. Idag är flertalet kommuner en integrerad del  
av huvudstadsregionen.

Uppsalas arbetsmarknad har under efterkrigstiden 
successivt smält samman med Stockholmsregionen, 
vilket gynnat båda städerna. Under 2010-talet ser 

vi nu tydliga spridningseffekter från Uppsala till 
grannkommunerna i Uppsalaregionen, där befolk-
ningen sakta börjat öka även i Norduppland. På 
orter som Östhammar, Alunda, Tierp, Månkarbo, 
Heby, Östervåla och Norrtälje byggs nu nya bostäder 
även av privata aktörer, inte bara av de kommunala 
bostadsbolagen.

Bäst är eget bo
Att bo bra och som man själv önskar är en central 
del av livsdrömmen för de flesta av oss. Ofta kan 
drömmen skifta genom livets olika faser. Unga ser 
annorlunda på bostaden än äldre generationer. De vill 
ofta bo centralt, gärna i täta miljöer med ett intressant 
utbud av service och upplevelser, samtidigt som bo- 
stadens storlek och status är av underordnad betydel-
se. Och man är van att ta sig till de ställen där arbete 
eller upplevelser erbjuds. 

Här finns också stora möjligheter för stad och 
omland att berika varandra. Lantligt boende kan 
vara en viktig plusfaktor för den som arbetar hårt i 
storstaden. Omvänt kan stadsbon dra fördel av de 
stora plusvärden landsbygden erbjuder. Tyvärr så kan 
många av dessa drömmar idag inte förverkligas då 
bristen på bostäder är stor samtidigt som inlåsnings- 
effekter i det befintliga bostadsbeståndet gör att det 
inte används effektivt och flexibelt. 

Pussel och preferenser
Vi människor bor i allt högre grad där vi trivs, där 
barnens skolor är bra och där de sociala och ekono-
miska fördelarna finns. Samtidigt ökar vår geografiska 
arbetsmarknad. Vi arbetar inom rimliga tidsavstånd 
från hemmet där intressanta och välavlönade jobb 
erbjuds i hela huvudstadsregionen. 

En viktig del av en regions attraktivitet är förut-
sättningarna för att få livspusslet att gå ihop. Att resa 

Stockholm är  
en av Europas  

snabbast växande 
storstadsregioner
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mellan hem och arbete ska vara enkelt, tillförlitligt 
och tidseffektivt. Om pendlingen inte fungerar, så 
betalas ett högt pris av både den enskilde, arbets- 
givaren och samhället – med krympande arbetsmark- 
nader, sämre kompetensförsörjning och minskade 
skatteintäkter som följd.

Bygga och bo
Bostadssituationen har kommit att bli ett av huvud-
stadsregionens största tillväxthinder. En femtedel av 
företagen i Stockholm har helt misslyckats med en 
rekrytering på grund av bostadsbristen. 

Glädjande nog har bostadsbyggandet, som sedan 
början av 1990-talet varit nere på rekordlåga nivåer, 
nu tagit rejäl fart. Det har inte byggts så mycket i 

länen sedan miljonprogrammets dagar. Prognosen 
för hela landet är att 67 000 bostäder kommer att 
färdigställas 20176. 

I Uppsala byggs det mest i landet bland de större 
städerna enligt SCB, med närmare 3 000 bostäder 
eller cirka 9 procent av Sveriges totala antal påbör-
jade bostäder tredje kvartalet 2016. Det är mer än 
i hela Stormalmö och motsvarar drygt 6 400 nya 
invånare. 

I Stockholm visar SCB på höga nivåer flera år i rad. 
Till detta bör läggas den starka byggkonjunkturen i 
tillväxtkorridoren mellan Uppsala och Stockholm, 
där till exempel Knivsta fortsatt förväntas ha den 
starkaste procentuella tillväxten i riket.

Kommunerna har generellt ökat ambitionerna 
inom bostadsbyggandet. Nya översiktsplaner, fördju-
pade översiktsplaner för delområden och program för 
nya stadsdelar tar höjd för ytterligare rekord i antalet 
nya bostäder. 

6 Se Boverket: http://boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/ 
 nyheter/rekordhogt-bostadsbyggande/

” Unga vill ofta bo centralt med ett  
intressant utbud av service och upplevelser

Foto: Karl Gabor
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Reformera bostadsmarknaden
Orsakerna till det historiskt låga byggandet är väl 
kända, liksom förslagen till åtgärder. För att under-
lätta nyproduktionen ytterligare och upprätthålla den 
höga byggtakten återstår fortfarande mycket att göra.  

Mer byggbar mark måste frigöras och processen 
från idé till dess att nyckeln kan sättas i låset på en 
färdigbyggd bostad som idag kan ta upp emot tio år, 
måste kortas. 

En stor flaskhals för byggmarknadens aktö-
rer är också bristen på arbetskraft. Här bör 
ökade resurser avsättas till byggprogram, 
yrkeshögskolor och lärlingsutbildningar. 
Samtidigt blir nyproducerade bostäder 
inte billiga. Höga markkostnader, 
höga byggkostnader samt utdragna 
och oförutsägbara planprocesser med 
många överklaganden, gör att slutpriset 
blir högt. Endast en mindre andel av de 
som ska etablera sig på bostadsmarknaden 
har ekonomiska möjligheter att efterfråga 
nyproducerade bostäder. Därför måste också rör-
ligheten på bostadsmarknaden öka så att de bostäder 
som finns används på ett mer ändamålsenligt sätt. 

Hyresregleringen och reavinstskatten har fått 
långtgående konsekvenser för rörligheten på bostads-
marknaden i huvudstadsregionen. Den är idag 
rekordlåg. På hyresmarknaden håller hyresreglering-
en nere hyrorna. Det gynnar visserligen dem som 
genom kötid eller köp av svartkontrakt kan bo billigt 
men minskar incitamenten för dessa hushåll att flytta. 
I stället bor många kvar i bostäder som inte längre 
passar deras livssituation. 

UTMANINGAR 

• Förenkla plan- och bygglovshanteringen i 
kommunerna

• Samarbeta mer mellan kommunerna och mark-
nadens aktörer

• Se hela huvudstadsregionen i all planering

Endast en mindre 
andel av dem som ska  

etablera sig på bostads-
marknaden har  

ekonomiska möjligheter 
att efterfråga 
nyproducerade  

bostäder

Foto: Karl Gabor
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Globalisering – vår möjlighet
Sverige är ett av världens mest utrikeshandels- 
beroende länder. Men vi svenskar är också nyfikna 
på världen omkring oss. Vi tar snabbt och gärna till 
oss nya trender, främmande mat och ny teknik. Vi 
talar i allmänhet god engelska och ofta något ytter- 
ligare språk. Vi reser gärna utomlands för rekreation 
och upplevelser. Vi är uppkopplade. Och vi följer 
engagerat vad som händer i världen omkring oss.

En majoritet och ökande andel av jordens befolk-
ning bor i städer idag. Städer står för 80 procent av 
världens samlade BNP och kommer att svara för  
65 procent av global tillväxt till 2025. Huvudsakligen 
i mellanstora städer som vår huvudstadsregion.7 Men 
det är människorna som gör städerna till det de är.

Huvudstadsregionen är också Sveriges största 
exportör. Över 300 miljarder per år exporterades  
från Stockholms och Uppsala län år 2015. Och 

7 Se http://www.mckinsey.com/global-themes/urbanization/
urban-world-cities-and-the-rise-of-the-consuming-class

Uppsala län uppvisar den näst starkaste tillväxten  
i svensk export med 122 procent åren 2003–2015. 

Osynligt?
Huvudstadsregionen kommer ofta väl ut i en rad 
internationella jämförelser. Trots det så är vi relativt 
okända. Många känner väl till städer som New York, 
London och Paris och kan gärna tänka sig att stude-
ra, bo, arbeta och leva där. Och naturligtvis turista.

Även om positioneringen av Stockholm varit 
framgångsrik inom turismen, så gäller detta inte i 
samma utsträckning internationella etableringar och 
utländsk kompetens. Här finns en uppgift i att både 
leverera bättre etableringsförutsättningar, bostäder 
och fungerande infrastruktur. Men också att mer 
målmedvetet sälja regionen internationellt.

Likaså har regionen många oslipade juveler att ut- 
veckla som internationella turistmål, såsom skärgår-
den, Uppsala, våra Mälarslott och vallonbruk med 
mera.

Internationell konkurrenskraft
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Otillgängligt
En annan parameter där vi ständigt ligger säm-
re till än andra storstadsregioner är internationell 
tillgänglighet. 

Sveriges och regionens huvudflygplats Arlanda 
är därför en riksangelägenhet. Flygplatsen befin-
ner sig i stark utveckling och utgör en nationellt 
viktig konkurrensfaktor med särskild betydelse för 
huvudstadsregionen.

Sverige har de flesta huvudkontoren i Norden. 
Sverige har även de flesta internationella flygresenä-
rerna enligt Swedavia. Samtidigt är en stor del av tra-
fiken från vår internationella huvudflygplats Arlanda 
idag matartrafik till Kastrup och i stor utsträckning 
även till andra europeiska flygplatser. Andelen inter-
nationella långlinjer är förhållandevis låg.

Genom samarbetet mellan svenska företag och 
Swedavia inom Connect Sweden har Arlanda på tre 
år kunnat attrahera ytterligare 15 nya internationella 
destinationer och fler bearbetas. Därmed minskar 
också beroendet av något enskilt flygbolag, samtidigt 
som attraktiviteten för regionens huvudkontor och 
andra internationellt orienterade verksamheter ökar.

En europeisk storflygplats på G8 
Swedavia investerar för närvarande över 13 miljarder 
kronor i en rad projekt för att möta framtidens ut-
maningar på Arlanda och på sikt mer än 40 miljoner 
passagerare per år, mot dagens nära 25 miljoner.

Bland annat byggs en ny pir för att kunna ta emot 
världens största passagerarplan; man flyttar därför 
ett helt driftområde, skapar större och gemensam 
säkerhetskontroll, moderniserar interiörer och flöden, 
skapar nya kommersiella ytor med mera. 

Flygplatsen förbereds som en av högst tio europeis-
ka flygplatser för US preclearance. Det innebär att du 
som resenär till Förenta staterna ska kunna klara av 
inresekontrollen redan på Arlanda. Sedan anländer 
du dit som vanlig inrikespassagerare med den tids- 
besparing och ökade säkerhet detta innebär. Detta  
ska vara i drift under 2019.

Arlanda är en peaktidsflygplats med höga trafik- 
siffror morgon och eftermiddag–kväll och dessemellan 
lugnt. Om Arlanda ska kunna utvecklas måste därför 
kapaciteten i högtrafik ökas. En fjärde (och en femte) 
bana finns i de långsiktiga planerna. Men då det med 

8 Se https://www.swedavia.se/arlanda/utvecklingsplaner/#gref

dagens regelsystem tog nära 20 år att få den tredje 
banan på plats, så måste arbetet med en fjärde bana 
inledas omgående.

Flygplatsstaden
En flygplatsstad med ytterligare 30 000 arbetsplatser 
planeras i direkt anslutning till Arlanda i samarbete 
mellan Swedavia, Sigtuna kommun och privata ak-
törer. Målet är att attrahera moderna, internationellt 
orienterade företag och att erbjuda kringservice i pari-
tet med övriga internationella flygplatsstäder under 
framväxt.9

Varje flygplats har ett så kallat influensområde. 
Inom detta får inga permanentbostäder byggas, utan 
bara verksamhetsområden, hotell och kontor. Med 
30 000 nya anställda på och kring Arlanda innebär 
detta ett tillkommande behov av mellan 60 000 och 
70 000 bostäder. Med nya spår och tillkommande 
bostadsbyggnad i befintliga och även tillkommande 
stationsorter längs Ostkustbanans pendelstråk kan 
detta behov mötas på ett hållbart sätt.

Av stor vikt för Arlanda är en snar utbyggnad till 
fyra spår, liksom en ny station i den kommande flyg-
platsstaden. Även vägnätet behöver byggas ut, med 
bland annat två ytterligare filer på motorvägen in mot 
Stockholm, en fullständig trafikplats vid Måby norr 
om Arlanda och bättre öst–västliga vägförbindelser.

Sammantaget är målet att göra Arlanda till 
Skandinaviens ledande flygplats och en av ett allt mer 
begränsat antal Aviation Megacities globalt, dit affä-
rer och trafik förutses koncentreras i framtiden.

UTMANINGAR

• Hur satsa på utvecklingen av Arlanda som 
Nordens huvudflygplats med en flygplatsstad 
som internationellt etableringsalternativ?

• Hur göra regionens fördelar synliga inter- 
nationellt?

• Hur säkerställa en fungerande infrastruktur  
på väg och spår i stråket Stockholm–Arlanda– 
Uppsala?

9  Se https://www.swedavia.se/fastigheter/projekt/airport-city-stockholm/
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”Arlanda utgör en nationellt viktig 
konkurrensfaktor med särskild  

betydelse för huvudstadsregionen”
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Huvudstadsregionen har ett rikt kulturliv. Här finns 
merparten av de nationella museerna, teatrarna och 
kulturinstitutionerna. Men här växer också priva-
ta muséer fram såsom Fotografiska i Stockholm. 
Upplevelseindustrin är nyskapande med exempel från 
ABBA-muséet till vikingarnas värld. Idrotts- och  
evenemangsarenor etableras och förnyas i hela regio-
nen. Även här ser vi privata initiativ från Tierp Arena 
och Uppsala Event Center i norr till Stockholms nya 
arenor.

Ungt hopp om framtiden
Ungdomar i huvudstadsregionen är internationellt 
välorienterade. De söker livskvalitet, goda sociala 
relationer, meningsfulla och fria jobb. De utbildar 
sig gärna och vill tillbringa stora delar av studierna 
utomlands. Och de förväntar sig det urbana livets 
givna mångfald av spännande mötesplatser, upplevel-
ser och miljöer, som vi har att möta i konkurrens med 
övriga världen.

Metropolen – vår framgångsfaktor

Ungdomar i  
huvudstadsregionen 

förväntar sig det urbana 
livets givna mång fald 
av spännande mötes- 
platser, upplevelser  

och miljöer
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Samtidigt visar våra undersökningar att regionen har 
klara utmaningar att behålla de välutbildade unga.10 
Till Uppsala söker studenterna sig för utbildningarnas 
skull, universitetens akademiska rykte och student-
livet. Men man stannar inte. Det spännande jobbet 
efter studierna ser man någon annanstans, oftast 
Stockholm. En lärdom för Uppsala att ta fasta på.

Stockholms lärosäten har en övervägande regional 
rekrytering, där förutom kursutbudet också närheten 
till vänner och familj väger tungt. De som studerat 
vid Stockholms lärosäten är också mindre benägna 
att flytta till övriga Sverige. Men också något mer 
benägna att söka arbete och studier utomlands. Här 
har Stockholm något av en utmaning.

Men i symbios kan regionens dragare Stockholm 
och Uppsala komplettera ungas olika livsplaner i 
huvudstadsregionen. 

Fler företag behövs
Enligt SCB fanns år 2016 drygt 120 000 företag med 
anställda i Stockholms och Uppsala län, samt ytter-
ligare drygt 240 000 bolag utan anställda. Många 
är små och entreprenörsdrivna och det är bland de 
mindre företagen som vi ser den största tillväxten i 
sysselsättning.
Med en tillväxt på ytterligare en miljon invånare i 
huvudstadsregionen så kommer beroendet av ett gott 

10  Se Stockholms Handelskammares rapport 2016:8 Unga utmanar   
   Uppsala

företagsklimat och goda etableringsförutsättningar att 
öka. Offentlig sektor och den privata servicesektorn 
tenderar att följa befolkningstillväxten. Men för att få 
ytterligare arbetstillfällen, ökad bruttoregionprodukt 
och ökat välstånd krävs en kraftig tillväxt i kunskaps- 
intensiva företag med högt förädlingsvärde i regionen, 
liksom en satsning på internationalisering och export.

Nya etableringsalternativ behövs
Stora satsningar görs på ett flertal håll i tillväxt- 
korridoren mellan Uppsala och Stockholm. Arlanda 
har nämnts, i Rosersberg växer ett av Sveriges största 
logistikcentrum fram och i flera av kommunerna i 
stråket planeras för nya etableringsområden för såväl 
kontorsbaserade som ytkrävande verksamheter. Det är 
bra och de behövs.

Världsekonomin blir allt mer global, varför ett sär-
skilt fokus bör läggas på internationellt orienterade 
företag. Och här har regionen goda förutsättningar 
att samspela.

Stockholm som huvudstad har en naturlig drag-
ningskraft. Närförorterna likaså. Men även kom-
muner som Upplands Väsby, Knivsta och inte minst 
Uppsala har gott om mark i kommunikationsgynnade 
lägen som skulle kunna utvecklas. I Uppsala finns 
dessutom stora, centralt belägna omvandlingsområ-
den, såsom Främre Boländerna och på åkrarna öster 
om E4.

” 
Världsekonomin blir 

allt mer global,  
varför ett sär skilt 
fokus bör läggas  
på internationellt  

orienterade företag

”Uppsala Event Center
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Mer vägar och järnvägar behövs
Effektiva kollektivtrafiksystem gör länen pendlings-
vänliga och pendlingen mer tids- och kostnadseffektiv 
för resenärerna. Men både Stockholm och Uppsala 
har också tydliga brister i trafiksystemen som häm-
mar rese- och pendlingsmöjligheter. Stockholm sak-
nar ännu en fullständig ringled. Infartsvägarna mot 
huvudstaden är underdimensionerade och kapaciteten 
måste i närtid både ökas och avlastas genom utbygg-
nad av vägarna och nya spår. 

Genom strategiskt placerade flygplatser, såsom 
Arlanda och Bromma, finns också goda möjligheter 
till dagspendling både inrikes och utrikes. 

Men tillgängligheten till Arlanda, både på väg och 
järnväg, är otillräcklig för en växande huvudstads-
region. Ostkustbanan mellan Uppsala, Arlanda och 
Stockholm är idag fullbelagd i högtrafik och kräver 
snar utbyggnad av kapaciteten med två ytterligare spår. 

I valrörelsen utlovade socialdemokraterna en bygg-
start för två nya spår på sträckan Skavstaby–Uppsala 
senast år 2025, vilket är en nödvändighet med dagens 
starka tryck på både Arlanda och kommunerna i 
stråket. Ytterligare två spår mellan Tomteboda och 
Skavstaby blir också helt ofrånkomliga med dagens 
utveckling av både person- och godstrafik.

Privata initiativ
Under efterkrigstiden har de gemensamma angelägen- 
heterna av princip skötts av den offentliga sektorn. 
Sedan lång tid har en förskjutning av både värdering-
ar och verksamhet ägt rum, där allt fler privata utfö-
rare svarar för våra välfärdstjänster. Men fortfarande 

finns en misstänksamhet inför olika sätt att utföra 
klassiskt offentliga tjänster i privat regi. 

Det finns talrika internationella exempel på hur väl 
fungerande offentlig-privat samverkan löser viktiga 
samhälleliga behov både snabbare och billigare än 
offentlig egenregi. Dessutom omsätts inlåsta resurser 
i pensionsfonder och liknande i produktiva och säkra 
investeringar i allt från sjukhus och vägar, till skolor 
och perronger.

Vi ser också en vård- och omsorgssektor i behov 
av både mer resurser och nya former. Men en sta-
tisk struktur och detaljerade föreskrifter hindrar 
ofta verksamhetsutveckling och nya idéer och 
organisationsformer. 

Tillit är en viktig grundbult i den svenska model-
len. Vi bör använda den mer och på fler områden. 
Inte minst för att utnyttja den kreativa kraften i 
näringslivet.

UTMANINGAR

• Hur bygger man ihop Stockholms och Uppsala 
län med alla deras styrkor till en samlad huvud-
stadsregion – The Capital of Scandinavia?

• Hur bygger man två nya spår mellan Stockholm 
och Uppsala så att vi kan bygga minst 100 000 
bostäder i gamla och nya stationslägen?

• Hur skapar vi ett företagsklimat som attraherar 
investeringar och företagsetableringar?

• Hur bygger vi även mentalt ihop en samlad 
huvudstadsregion?

STOCKHOLM UPPSALA

ARLANDA

MÄRSTA
ODENSALA

KNIVSTA
ALSIKE

NYSALA
BERGSBRUNNA

E4

4 SPÅR

STATIONSLÄGEN

Förslag till trafikeringsmönster för alla de tåg som behöver inrymmas på hela sträckan mellan Stockholm och Uppsala.
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Det är när människor och idéer möts som saker hän-
der. Därför måste en framgångsrik och framtids- 
inriktad region värna och utveckla intressanta mötes-
platser för individer, för företag, för entreprenörer på 
skilda fält och på fler och nya platser.

Men mötesplatser ser idag ut på väldigt många 
olika sätt. Den digitala revolutionen, den allt mer 
mobila arbetssituationen, ungas nya sätt att umgås 
och arbeta tillsammans kräver en ny, öppnare och 
ibland mer tillåtande attityd än tidigare. Liksom att 
vi river stängsel och gamla gränser.

I efterkrigstidens planeringstänkande handlade 
mötesplatser ofta om torg, gator, stationer och hus. 
Man såg samhällsplanering som ett instrument att få 
människor att göra saker på vissa platser. Här får vi 
idag öppna våra sinnen.

Akademi–näringsliv
En av ambitionerna i den regionala utvecklings- 
strategin RUS för Uppsala och den regionala utveck-
lingsplanen RUFS för Stockholmsregionen är mötet 
mellan akademi och näringsliv. Förhoppningen är att 
mötet ska generera ett flöde av upptäckter och idéer 
som ska omsättas i produkter, tjänster, företag och 
i slutänden ett ökat välstånd. Samtidigt har vi den 
svenska paradoxen att vi får ut mindre i tillväxt per 

satsad skattekrona än jämförbara länder.
Uppbyggnaden av fungerande innovationssystem 

i både Stockholm och Uppsala har kraftigt ökat 
möjligheterna för innovationer att tas tillvara och 
nå marknaden. Aktörer inom och utom lärosätena 
har samlat sina resurser i tydligare organisationer 
som förbereder idéer och företag i tidiga skeden för 
marknadsinträde. 

Mycket framgångsrika exempel finns. Uppsala 
Innovation Centre UIC, som rankats som världens 
tionde främsta och Europas femte bästa inkubator, 
verkar nu också i Södertälje efter att AstraZeneca 
minskat den forskningsrelaterade verksamheten där. 
Samarbetet mellan KI Invest, STING med flera och 
aktörer i Uppsalas life science-miljö är ett annat. 

Men frågan är hur vi kan ta samarbetet mellan 
företag och universitet ett steg längre. Helst till en 
symbiotisk och spontan samverkan.

Entreprenörer
Ett ytterligare exempel är att både tech- och life 
science-miljöerna i Stockholm och Uppsala de senaste 
åren utvecklats starkt. Vi ser ett allt närmare sam- 
arbete, liksom ett ökat fokus mot riskkapitalbolag 
nationellt och i ökande grad även internationellt. Och 
nya hubbar och co working-spaces som Epicenter, 

Mötesplatser för innovation

Företagare och  
entreprenörer  

skapar ofta sina 
egna mötesplatser



18

EN HUVUDSTADSREGION I VÄRLDSKLASS

SUP 46 och Base 10 växer fram.
Företagare och entreprenörer skapar ofta sina egna 

mötesplatser. Men våra strikta och rigida bestäm-
melser inom stadsbyggnad kan ofta kollidera med 
entreprenörernas visioner. Här finns anledning att 
vara mer tillåtande och avstå från särkrav och över-
drivna kontrollbehov som kan hämma framväxten av 
morgondagens mötesplatser.

Alla människors möte
Det märks ett stort och uttalat önskemål om fler och 
bättre mötesplatser bland en bred allmänhet i insän-
dare, planprocesser och medborgardialoger.

Samhället svarar på detta med översikts- och 
trafikplanering, planer för grön- och blåstruktur, 
program av olika slag och ytterst detaljplaner där det 
ska byggas. 

Kanske borde vi vända på kuttingen och börja 
med att söka behov och önskemål, se funktioner och 
innehåll. För att sedan finna entreprenörer och före-
tag eller institutioner som vill driva dem. Och sedan 
leverera flexibla planer som uppfyller dessa önskemål 
och behov? 

Någon given modell finns knappast idag. Men 
om vi inte börjar med människorna och behoven är 
risken stor att vi inte når målen.

UTMANINGAR 

• Hur är egenskaperna hos morgondagens  
mötesplatser och hur förverkligar vi dem?

• Hur skapa en strukturerad samverkan mellan 
akademi och näringsliv i hela regionen?

• Hur får vi till en samhällsplanering med fokus  
på kommande generationer?

Foto: Karl Gabor
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Det är när 
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möts som  
saker händer


