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Förord 

 

Stockholms läns landsting har i en aktualitetsprövning genom en remiss vänt sig till bland annat Före-

tagarna i Stockholms län för att få svar på ett antal frågor om RUFS 2010. 

 

1. Anger RUFS 2010:s vision och mål fortfarande regionens samlade vilja? 

2. Hur använder ni RUFS 2010 och på vilket sätt får planen genomslag i ert arbete? 

3. Hur bedömer ni genomförandet av RUFS 2010 fram till idag, och hur kan det stärkas ytterli-
gare? 

4. Vad ser ni som RUFS 2010:s styrkor respektive svagheter, från ert perspektiv? 

5. Finns det delar i RUFS 2010 som inte är aktuella? 

6. Är utmaningarna i RUFS 2010 fortfarande relevanta? 

7. Vilka är de viktigaste utmaningarna i Stockholmsregionen framöver? 

8. Hur ser ni på den omvärldsbild som RUFS 2010 utgår från? 

 

Företagarna delar visionen i RUFS 2010, och använder dokumentet som en viktig ”bakgrundsfaktor” i 

sitt arbete. I vår bedömning av genomförandet av RUFS 2010 har vi lagt in relevanta delar från det 

Företagarpolitiska programmet, fastställt av Företagarna i Stockholms län och Mälardalen (Uppsala, 

Västmanlands och Södermanlands län). 

Dokumentet innehåller relativt många citat ur RUFS 2010, även från andra källor. Skälet till detta är 

att underlätta läsningen, oavsett om man är tjänsteman eller förtroendevald i Företagarna, eller expert i 

RUFS-planeringen. 

 

 

1. Anger RUFS 2010:s vision och mål fortfarande regionens sam-

lade vilja? 

 

RUFS 2010 definierar att visionen Europas mest attraktiva storstadsregion markerar riktningen för det 

samlade planerings- och utvecklingsarbetet i regionen. Företagarna anser att visionen i högsta grad 

fungerar. Vi identifierar oss med den (se fråga 2 Hur använder ni RUFS 2010 och på vilket sätt får 

planen genomslag i ert arbete?). Däremot är tidsperspektivet, 40 år, alldeles för långt fram i tiden. Vi 

föreslår att det tas bort. Vi menar också att det behövs tydligare mål och uppföljningar – detta bör rim-

ligen ske för varje mer konkret mål. 

RUFS 2010 definierar vidare att målen är vägen för att nå visionen. Företagarna anser å ena sidan att 

kopplingen mellan vision och mål är otydlig. Ett mål är ett tillstånd som någon uppfyllt vid en viss 

tidpunkt. Det vill säga ett kvalitativt och/eller kvantitativt mått. Å andra sidan är alla målen lätta att 

ställa sig bakom. Vi ser dem gärna som ett slags indikatorer på infriande av visionen. Kalla dem hellre 

övergripande mål. 
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Målet En öppen och tillgänglig region. Enligt RUFS 2010 (sid 20) ska Stockholmsregionen ”känne-

tecknas av öppenhet för nya tankar och social mångfald, och vara väl sammanhållen och integrerad. 

Invånarna ska ha lika möjligheter till utveckling oavsett social bakgrund…” Självklart ska lika möjlig-

heter till utveckling gälla även oavsett om man är företagare eller anställd, med olika social bakgrund. 

Nedbrutet i mycket konkreta termer kan det på detaljnivå till exempel handla om så enkla saker som 

dagistider som passar även för företagare. 

Målet En ledande tillväxtregion. RUFS 2010 (sid 20-21): ”Stockholmsregionen ska vara en dynamisk 

region som främjar innovationer och inspirerar människor att starta och utveckla verksamheter. Reg-

ionen ska ha hög sysselsättning, hög kunskapsintensitet och starkt entreprenörskap. Det innebär både 

utvecklande arbeten för invånarna och goda förutsättningar för framstående aktörer inom forskning, 

näringsliv, kultur och samhälle att driva sina verksamheter här. Detta är mycket positivt – men varför 

inte då också även använda ordet ”företagare”: ”… människor att bli företagare och starta…”   

Målet En region med god livsmiljö. RUFS 2010 (sid 21): Här känns det lite oklart. RUFS 2010: 

”Stockholm rankas bland de regioner i världen som möjliggör högst livskvalitet. Regionen känneteck-

nas av god folkhälsa, hög utbildningsnivå och låg andel fattiga människor. Stockholmsregionen har en 

mycket låg spädbarnsdödlighet och bland de lägsta dödstalen för personer under 65 år. Andelen i 

denna åldersgrupp som dör av hjärt- och lungsjukdomar är också lägre än i de flesta andra regioner. 

Enligt en internationell undersökning är tre av fyra stockholmare helt nöjda med att bo i staden. Invå-

narna tycker också att det är relativt lätt att få jobb, men det är svårt att hitta en bra bostad till ett rim-

ligt pris. Stockholmarna anser också att staden är säker, städad och har ren luft. Företagen rankar 

Stockholm högt i bedömningen av livskvaliteten för sina anställda. Staden uppskattas också för sina 

grönområden och kulturella institutioner.” 

När man frågar vad folk tycker så vänder man sig till de boende i Stockholms stad. Men vad tycker de 

som bor i regionen? Den kraftiga befolkningsökningen i Stockholms län fördelar sig tämligen lika, om 

man jämför norra länet, södra länet och den centrala delen (Stockholms stad) – se avsnittet omvärlds-

bild. Företagarna menar att uppfattningarna hos invånarna i hela länet bör studeras. 

Målet En resurseffektiv region. RUFS 2010: ”Regionens rumsliga struktur och system för transporter, 

utbildning och teknisk försörjning ska göra det möjligt att använda natur- och samhällsresurser effek-

tivt. Regionens olika delar ska vara integrerade och sammanlänkade med varandra, så att den samlade 

potentialen tas till vara. Utsläppen av klimatpåverkande gaser och förorenande ämnen ska vara låga. /-

--/ Stockholm är en relativt stor stad, som därför ger upphov till mycket trafik och stor miljöpåverkan. 

Jämfört med andra regioner i Europa av motsvarande storlek har dock Stockholmsregionen relativt 

låga utsläpp av miljöstörande ämnen. Regionen har lägre utsläpp av växthusgaser per invånare än lan-

det i övrigt, och utsläppen per person minskar något. Överlag klarar luften i Stockholmsregionen nor-

merna för miljökvalitet, men utmed vissa hårt trafikerade gator överskrids de beroende bland annat på 

användningen av dubbdäck.” Företagarna har inga generella invändningar mot texten i RUFS 2010, 

men av vilket skäl lyfter RUFS 2010 plötsligt in dubbdäck i sammanhanget? Det är en ovanligt speci-

fik fråga. Vilka avvägningar gör RUFS 2010 i partikelfrågan gentemot andra frågor? 
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2. Hur använder ni RUFS 2010 och på vilket sätt får planen genom-

slag i ert arbete? 

Företagarna i Stockholms län delar visionen i RUFS 2010. Men dokumentet är inte ett planeringsun-

derlag för oss, så som den rimligen är för en kommun i länet. Däremot fungerar den som en viktig 

”bakgrundsfaktor”, till exempel när vi i våra lokala föreningar i kommunerna engagerar oss i utveck-

landet av de kommunala översiktsplanerna och samhällsplaneringen. 

I vår egen planering och opinionsbildande verksamhet betraktar vi Stockholms län som del av ett 

större område. Företagarna har ett starkt intresse av att RUFS på sikt utvecklas till ett samlat plane-

ringsinstrument med större räckvidd än bara Stockholms län. Vi har antagit ett företagarpolitiskt pro-

gram gemensamt för Företagarna i Stockholms län och Företagarna Mälardalen (Uppsala, Västman-

land, Södermanland). Det syftar till att lyfta fram frågor som är viktiga för att utveckla storstadsreg-

ionen Stockholm-Mälarregionen. Vi vill ”… tillsammans och i dialog med andra aktörer i storstads-

regionen skapa Europas mest attraktiva region för företagare och entreprenörer.” I Företagarna 

Stockholms län och Företagarna Mälardalen delar vi alltså vision med RUFS 2010. 

Företagarna konstaterar att RUFS 2010 har ett likartat perspektiv. På sidorna 126-127 behandlas frå-

gan om Gemensam målbild för östra Mellansverige 2050: 

”Det finns ett starkt stöd, både inom och utanför länet, för att skapa en gemensam syn på den övergri-

pande storregionala rumsliga strukturen. Många är eniga om att samarbete behövs inom den växande 

funktionella regionen för att bidra till att östra Mellansverige blir än mer attraktivt. För att skapa bättre 

förutsättningar för att länka samman marknaderna för arbete, boende, utbildning och företagande och 

för att minska administrativa hinder för människors fria rörlighet, i enlighet med planeringsmål och 

åtaganden, har en målbild för östra Mellansverige tagits fram i samarbete mellan de regionala organen 

i östra Mellansverige. // Den är tänkt att underlätta en gemensam diskussion om hur marknaderna för 

arbete, boende, utbildning och företagande kan länkas samman. Målbilden är en plattform för vidare 

samarbeten.” 

Under nästa fråga i aktualitetsprövningen (bedömningen av genomförandet av RUFS 2010 fram till 

idag, och hur det kan stärkas ytterligare) har vi lagt in relevanta delar av det gemensamma företagarpo-

litiska programmet för Företagarna Stockholms län och Företagarna Mälardalen. 

 

3. Hur bedömer ni genomförandet av RUFS 2010 fram till idag, och 

hur kan det stärkas ytterligare? 

 

Vår analys av genomförandet baseras på en översiktlig läsning av RUFS 2010:s strategiavsnitt (2:2 – 

2:7), med fokus på hur genomförandet skulle kunna stärkas ytterligare. Vi har även studerat avsnittet 

Genomförande och uppföljning. En allmän kommentar till genomförandet av RUFS 2010 är att attity-

den till företagare och företagandet måste utvecklas ytterligare. RUFS 2010 belyser detta i avsnittet 

”Låta kreativitet och entreprenörska prägla utbildningssystemet” (sidan 65): 
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”Invånarna i Stockholmsregionen har i allmänhet en positiv inställning till företagande och entrepre-

nörskap. Nyföretagandet i regionen är också markant högre än i övriga landet. Det som delvis saknas i 

regionen är betoningen av entreprenörskap som en av de grundläggande kompetenserna i regionens 

framtida ekonomi.” 

I avsnittet Genomförande och uppföljning bejakar RUFS 2010 på flera olika sätt företagarnas bety-

delse. I fråga om En levande och öppen debatt där alla kan delta, skriver RUFS 2010 (sid 224): 

”Stockholmsregionen utvecklas genom de invånare, företagare och organisationer som redan bor och 

bedriver sin verksamhet här, och genom dem som attraheras hit. En löpande dialog är grundläggande 

för att de ska identifiera sig med visionen och bidra till goda resultat inom olika områden. Samtidigt 

visar erfarenheterna från 50 års regionplanering att dialog på regional nivå ofta uppfattas som svår-

gripbar. En levande och öppen debatt via media eller Internet kan vara ett kraftfullt sätt att involvera 

många människor och ställa flera perspektiv mot varandra. Därutöver bör dialogen med invånare och 

företagare förstärkas och fördjupas på kommun- och organisationsnivå. Det är särskilt viktigt att nå 

nya grupper, främst ungdomar, eftersom deras åsikter och engagemang är viktiga för regionen på lång 

sikt. 

I fråga om Aktörernas ansvarsområden och roller, skriver RUFS 2010 (sid 226): 

”Det finns många aktörer i det regionala utvecklingsarbetet, och några av dem har särskilt utpekat 

ansvar, resurser eller kompetens. Det är i första hand staten med länsstyrelsen, EU, landstinget, kom-

munerna i Stockholms län, kommuner i angränsande län, kommungemensamma eller regionala organ, 

högskolor och universitet, näringslivsorganisationer och enskilda företag som fastighetsföretag och 

energiföretag, samt intresseorganisationer.” 

I fråga om Företag, universitet och organisationer, skriver RUFS 2010 (sid 228-229): 

”Företagen är grunden för regionens tillväxt och deras historiskt goda förmåga till nyskapande är en 

viktig del i kunskapsregionen Stockholm. Näringslivsorganisationer, bland annat branschorganisation-

er, har stor betydelse för att sprida kunskap till företagen och bidra till att utveckla processer som kan 

stödja företagsutvecklingen. Organisationerna har en viktig roll i genomförandet av planen. Det är 

extra tydligt i åtaganden som Anpassa yrkesutbildningen till arbetsmarknadens och individernas efter-

frågan och Säkra ett långsiktigt och systematiskt utbyte mellan offentlig sektor och näringsliv.” 

Samt: 

”Enskilda företag inom branscher med direkt koppling till utvecklingsfrågor har genom sin verksam-

het och sina kunskaper också betydelse för genomförandet. Särskilt gäller detta fastighetsföretag, 

energiföretag och andra företag med ansvar för försörjningssystem. Andra aspekter på företagens roll i 

genomförandet av planen rör fastighetsmarknaden, centrumutveckling och samverkan mellan offentlig 

och privat sektor i finansiering av olika former av infrastruktur.” 

Företagarna delar självklart dessa bedömningar. Utan människor som vågar satsa som företagare och 

ta risker utan ett skyddsnät likställt med anställda, och som utvecklar sina företagsidéer så vore Sve-

rige ett fattigare land. Det är de ägarledda företagen som skapar tillväxt.  

I RUFS 2010 skall visionen och målen nås genom sex strategier (2:2 – 2:7). Företagarna har valt att 

gruppera dem i en viss struktur och behandla dem i en viss ordning. I respektive grupp har vi lagt in 

relevanta delar från vårt företagarpolitiska program. 

mailto:stockholmslan@foretagarna.se
http://www.foretagarna.se/stockholmslan


6 (21) 

Företagarna Stockholms län | Postadress 116 22, Stockholm | Besöksadress Nytorgsgatan 17 A, Stockholm 
Tel 08 501 066 06 | stockholmslan@foretagarna.se | www.foretagarna.se/stockholmslan  

 

 

GRUPP 1. Strategin Vidareutveckla en flerkärnig och tät region (2:5) 

En viktig utgångspunkt är tanken om Täta städer (sid 128): ”Täta städer har större förutsättningar för 

utvecklat stadsliv, god kollektivtrafiktillgänglighet och energisnåla infrastrukturlösningar. De ger 

också invånare och företag tillgång till stora närmarknader. Större städer lockar till sig den högst kvali-

ficerade och internationellt mest efterfrågade arbetskraften. RUFS 2010 tänker sig nio olika regionala 

stadskärnor” (sid 162). 

1. Centrala regionkärnan (delar av Stockholm, Nacka, Solna och Sundbyberg). 

2. Täby centrum-Arninge (delar av Täby). 

3. Kista-Sollentuna-Häggvik (delar av Stockholm, Sollentuna och Sundbyberg). 

4. Barkarby-Jakobsberg (delar av Järfälla) 

5. Kungens kurva-Skärholmen (delar av Stockholm och Huddinge). 

6. Flemingsberg (delar av Huddinge och Botkyrka). 

7. Haninge centrum. 

8. Södertälje kommuncentrum. 

9. Arlanda-Märsta (delar av Sigtuna kommun).. 

Den fortsatta utvecklingen i riktning mot regionala stadskärnor är positiv – men också fylld av stora 

utmaningar. Till detta måste läggas att Stockholms län redan är i dag ett för litet geografiskt område 

för strategisk planering. Företagarna menar att hela Mälardalen bör kopplas ihop. Vårt företagarpoli-

tiska program gäller för Stockholms, Uppsala, Västmanlands och Södermanlands län. Hur stämmer 

RUFS 2010 med andra läns planer? Arbetsmarknadsregionerna är ett kompletterande sätt att belysa 

och analysera utvecklingen. Stockholms FA-region, till exempel, består av 36 kommuner – förutom 

Stockholms län även Håbo, Nykvarn, Gnesta, Strängnäs, Trosa, Knivsta, Tierp, Uppsala, Enköping, 

Östhammar, Heby. Stockholm är också indelad i tre delregioner: Stockholm, Södertälje, Uppsala. 

Företagarna instämmer därför i att en regionförstoring skulle möjliggöra en rikare tillgång till service 

och tjänster, ett varierat näringsliv med god tillgång på arbetskraft och lokaler, en robust arbetsmark-

nad, ett stort och varierat bostadsutbud – i ett större regiontänk. Möjligheterna till högre produktivitet 

genom synergier och skalfördelar skulle öka. En regionförstoring skulle underlätta samverkan över 

administrativa och sektoriella gränser. 
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Men den regionala planeringen har även en kommunal nivå. Varje kommun håller sig med en över-

siktsplan som övergripande styrdokument för samhällsplaneringen. Med den fördjupade roll som 

Stockholms Läns Landsting i samverkan med Länsstyrelsen i Stockholms Län tagit, är det absolut 

nödvändigt att på något sätt fördjupa den ”strategiska koordineringen” även inåt i länet. Stockholms 

kommun och de övriga kommunerna i Stockholms län har levt under lång tid med ett alltmer uppdämt 

behov av inte minst utvecklad fysisk infrastruktur. Just nu verkar det gå fort, till exempel överens-

kommelsen om fortsatt utbyggnad av tunnelbanan. Med detta följer nya utmaningar i de enskilda 

kommunernas samhällsplanering. Framtida RUFS och kommunal översiktplanering bör därför få 

bättre förutsättningar för koordinering och samverkan. 

Skapa attraktiva lokaliseringsalternativ i de yttre regionala stadskärnorna rymmer inom sig stora 

utmaningar som kräver strategisk koordinering och samverkan. Det kunskapsintensiva näringslivet 

förväntas att samlas i Stockholms centrala regionkärna, i Kista och i Flemingsberg. För att stimulera 

denna utveckling förespråkar RUFS 2010 fler bostäder i stadskärnorna. Den centrala regionkärnans tar 

plats för den exklusiva detaljhandeln och handel som inte förutsätter tillgång till bil. Volymhandeln 

förväntas flytta ut från de regionala stadskärnorna. Mark till detta bör i första hand sökas inom ”övrig 

regional stadsbygd”, dit hör Sigtuna, Södertälje, Österåker, Upplands-Bro och Haninge. Genom att 

utveckla yttre täta stadskärnor (Bebyggelse och flerkärnighet i Stockholms län), skulle suburbanisering 

motverkas. Yttre täta stadskärnor skulle enligt RUFS 2010 locka företag genom att kostnaderna för 

lokaler och arbetskraft skulle bli lägre. De skulle också kunna erbjuda bättre förutsättningar för effek-

tivitet genom närhet till kunder och samarbetsparter. Det skulle motverka att verksamheter sprider ut 

sig. Utspridda arbetsplatser gör det svårare att skapa effektiv kollektivtrafik. Det ger inte heller några 

samlokaliseringsfördelar för företagen. 

Företagarna konstaterar att det vore bra med samverkan mellan kommunerna i nutid. Det handlar om 

service och om underhåll av infrastruktur, men det är också mycket viktigt med mer lika regelverk 

mellan olika kommuner. 

 

GRUPP 2. Strategierna Utveckla idéer och förnyelseförmåga (2:3); Stärk sam-

manhållningen (2:6) samt Frigör livschanser (2:7) 

 

Skattebasen är naturligtvis viktig för att Säkra ett långsiktigt och systematiskt utbyte mellan offentlig 

sektor och näringsliv, men det räcker inte för att beskriva företagarnas betydelse. Företagarna är också 

kommunmedlemmar. De flesta nya idéer utvecklas i ägarledda företag. Därför är det viktigt att vi finns 

med i ett större tänk än kortsiktiga pengar, när frågor om utbyte diskuteras. Det är till exempel i prin-

cip helt rätt att Stimulera täta och kunskapsintensiva miljöer. Men vad menar RUFS 2010 med kun-

skapsintensiv? Sådana företag som inte kräver så mycket utrymme för tekniska anläggningar och/eller 

lager? Sådana företag som fokuserar på tjänsteproduktion? Sådana företag som enbart erbjuder unika 

kundanpassade lösningar, skräddarsytt? Sådana företag som uteslutande fokuserar på internationella 

marknader? Det är bra att stimulera uppkomsten av företagskluster – men då inte enbart tänka ”kun-

skapsintensivt”. Alla typer av företag behövs i ett kluster, och i synnerhet för att den här regionen ska 

kunna fungera i praktiken och utvecklas. Detta korresponderar också med frågan om Stärka regionens 

position i globala nätverk och Stimulera täta och kunskapsintensiva miljöer. Se till att de ägarledda 

företagen finns med i nätverk och samverkan. De glöms ofta lätt bort. 
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I fråga om Utveckla regionens internationella profil undrar vi vad som händer med tillgången på hög-

utbildade företagare? Det här är en utmaning i flera dimensioner. Regionen och hela Sverige står inför 

stora generationsskiften i de ägarledda företagen. Det är ett hot mot utvecklingen, men det är också en 

möjlighet, inte minst i fråga om regionens internationella profil. Det är lätt att tänka storskaligt, men 

turistnäringen till exempel är en genuin sektor med ägarledda företag (Utveckla Stockholmsregionen 

som besöksdestination). Glöm inte det, det har betydelse för samhällsekonomin i stort. 

I fråga om Stärka de tekniska förutsättningarna för digital kommunikation så saknas det bra IT-

infrastruktur i förvånansvärt stora delar av länet – skärgården inte minst. Dagens IT-teknik möjliggör 

ökad flexibilitet för våra företagare. Samtidigt finns problem i regionens ”glesbygder” och i skärgår-

den där uppkopplingarna via både mobiltelefon och bredband många gånger är omöjliga. Det är ett 

allvarligt problem som måste beaktas när företagarklimatet diskuteras i våra ”glesbygds- och skär-

gårdskommuner”. Företagarna tycker att en rimlig ”företagarstandard” på bredband ska kunna erbju-

das i hela regionen. 

Fler innovationer behövs i näringslivet för att behålla konkurrenskraften i vår region. De ägarledda 

företagen vill ha mer kontakt med högskolan än de har idag. De ägarledda företagen är snabbfotade 

och innovativa men kan behöva hjälp för att utveckla sina idéer och kommersialisera dem. Studenter 

från högskola och universitet skulle kunna förstärka och utveckla många ägarledda företag genom 

praktik och examensarbete. Det är sådant som måste till för att skapa ett förstklassigt innovationskli-

mat för att utveckla nya produkter, tjänster eller processer. 

Det är naturligtvis positivt att Låta kreativitet och entreprenörskap prägla utbildningssystemet. Men 

koppla detta resonemang till att beskriva hur trygghet och säkerhet kommer av entreprenörskap och 

kreativitet. Se detta som en positiv utvecklingsspiral. I det sammanhanget är det helt rätt att Använda 

offentlig upphandling för att främja innovationer. Men då är det viktigt med upphandling som passar 

ägarledda företag. Dela upphandlingarna, gör partierna vettiga och enkla. Skriv underlagen på bra 

svenska och följ upp. Driv på utvecklingen via funktionsupphandlingar. 

Det finns ett stort samhällsintresse i att effektivisera användandet av skattepengarna inom den offent-

liga sektorn. Konkurrensverket har beräknat att 70-80 procent av kommunernas verksamhet skulle 

kunna läggas ut på anbud och utföras av privata företag. 

Offentliga upphandlingar sker till ett värde av ungefär 500 miljarder kronor årligen i Sverige. Det är en 

stor marknad som borde kunna vara intressant för många mindre och ägarledda företag. Trots detta 

avstår var fjärde mindre företagare i Stockholm-Mälardalen från att delta i offentliga upphandlingar. 

Orsaken är att de anser att upphandlingarna är för stora, komplicerade och tar för lång tid. Upphand-

lande myndigheter ställer också alltför ofta orimliga krav.  

Det finns en enorm potential för att fler ägarledda företag skulle vilja och kunna delta i offentliga upp-

handlingar. I en rapport från Företagarna framgår att det endast är 27 procent av Sveriges mindre ägar-

ledda företag som deltar i offentliga upphandlingar. Samtidigt verkar 75 procent av de mindre ägar-

ledda företagen inom områden där det förekommer offentlig upphandling. 

Det är viktigt att främja konkurrensen i de offentliga upphandlingarna. Därför bör upphandlingarna, så 

långt det är möjligt, utformas på ett sätt som gör det intressant för även ägarledda företag att delta. 

Offentliga myndigheter bör uppmuntra att ägarledda företag samverkar och lägger gemensamma bud 

och även att slå sönder stora upphandlingar i mindre delar. Lägg till detta utmaningsrätten som ger 

privata aktörer, organisationer och andra sammanslutningar möjlighet att utmana kommunen och visa 

att man kan driva dess verksamhet bättre, billigare eller innovativt. 
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Lagen om valfrihetssystem (LOV) trädde i kraft den 1 januari 2009. LOV reglerar vad som ska gälla 

när upphandlande myndigheter konkurrensutsätter delar av sin verksamhet genom att överlåta till bru-

karen (kunden) att välja utförare bland leverantörer i ett valfrihetssystem.  Lagen gäller även för kom-

muner och landsting när de inför valfrihetssystem för hälsovårds- och socialtjänster. Det är frivilligt 

för kommuner att införa valfrihetssystem, men obligatoriskt för landstinget inom primärvården.  

Regeringen har fattat beslut om att intensifiera regelförenklingsarbetet på regional och lokal nivå. Det 

är ett lovvärt initiativ. Företagarna anser att det behöver rensas rejält i regelrabatten och tillämpningen 

som sker i kommuner och på länsstyrelser. Samma regler kan tillämpas olika på olika ställen i landet 

och när det gäller avgifterna kan dessa variera kraftigt från kommun till kommun. 

Det som många gånger är mest frustrerande för en företagare är handläggningstiderna. Dessa kan vari-

era med upp till nio veckor mellan olika kommuner, när det gäller till exempel ett serveringstillstånd. 

Avgifterna varierar också kraftigt. Den dyraste kommunen har 14 gånger högre avgift än den billigaste 

kommunen. Det är orimliga variationer, både i tid och i pengar. Näringslivets Regelnämnds rapporter 

visar att regelverket behöver en rejäl sanering och att avgiftsnivåerna måste harmoniseras. 

Företagarna vill 

 att tillgången till kreativ och välutbildad arbetskraft säkras genom ökad dialog med utbild-
ningsanstalterna från grund- till högskola och universitet; 

 att det skapas en bättre infrastruktur för att ge skjuts åt ett bra innovationsklimat; 

 att Science Parks och inkubatorer är mer offensiva och aktiva ute på fältet så att fler företa-
gare lockas att ta del av miljöer, expertis och nätverk; 

 att kluster skapas för alla typer av företag, så att även ägarledda företag av olika karaktär 
finns med i nätverk och samverkan; 

 att företagare och företag har samma möjlighet till effektiva mobila kommunikationslösningar i 
glesbygd och tätorter; 

 att skattemedlen används så effektivt som möjligt genom att fler aktörer får lämna anbud på 
verksamheter som utförs i kommunal och regional regi, och att den som kan leverera mest 
kostnadseffektivt efter uppsatta kriterier – privat offentlig verksamhet - får bli leverantör; 

 att upphandlingsunderlaget förenklas så mycket som möjligt; 

 att upphandlingarna delas upp så att de anpassas till de ägarledda företagen; 

 att man driver på utvecklingen mot funktionsupphandlingar; 

 att kommunerna genomför utbildning i upphandlingsförfarande för privata företag; 

 att alla kommuner i Stockholm-Mälardalsregionen inför utmaningsrätten; 

 att invånarna i länets kommuner får ökad valfrihet och kvalitet i sin omsorg; 

 att alla kommuner i länet använder LOV så att fler nya företag kan etableras och befintliga fö-
retag får möjlighet till utveckling och tillväxt; 

 att kommunerna löpande utvärderar vilka effekter deras tillämpning av regelverket får för före-
tagen; 

 att kommunerna ökar servicenivån och erbjuder rimliga handläggningstider och avgifter som 
står i paritet till arbetsinsatsen; 

 att alla kommuner inför någon form av servicegaranti. 
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GRUPP 3. Strategierna Öka uthållig kapacitet och kvalitet inom utbildningen, 

transporterna och bostadssektorn (2:2); samt Säkra värden för framtida behov 

(2:4) 

 

I fråga om Geografisk sammanhållning, skriver RUFS 2010 (sid 108-109): 

”Utan goda förbindelser mellan Stockholmsregionens norra och södra regionhalvor uppstår tendenser 

till delning, och företag och invånare får begränsade möjligheter att dra fördel av storstadens storlek. 

Kapacitetsbrister i förbindelserna mellan nord och syd gör att vissa marknader endast blir funktionella 

på delregional nivå. Strävan efter regional sammanhållning är en strategi som inte bara gynnar den 

sociala utvecklingen, utan också skapar bättre dynamik för individer och företag. Kapacitetsförstärk-

ningar över Saltsjö-Mälarsnittet främjar på så sätt ekonomisk utveckling och livschanser både i norr 

och söder.” 

Företagarna instämmer, ökad rörlighet leder dessutom till fler tillgängliga företagare. I detta avsnitt 

betraktar vi gärna fungerande marknader för utbildning respektive bostäder och lokaler som det över-

ordnade. Uthållig kapacitet och kvalitet i fråga om transporterna av människor och gods är ett medel 

för att få dessa marknader att fungera optimalt. I detta sammanhang vill vi gärna passa på och föreslå 

att i stället för transporter använda begreppet logistik. 

Det finns partier där RUFS 2010 skulle tjäna på att lyfta nivån från transporter till logistik eller infra-

struktur. Med fördel skulle till exempel Samordna varutransporter kunna slås ihop med Behåll och 

skapa nya anläggningar för varuhantering, och benämnas Effektiv fysisk logistik eller liknande. Ut-

trycket ”vägtransportsystemet” förekommer en gång i RUFS 2010, i avsnittet ”Konflikter och syner-

gier” (sid 204-205). Men RUFS 2010 syftar uppenbart inte på det begrepp som brukar åsyftas med 

vägtransportsystem. Detta bärs i själva verket upp av ett antal så kallade systemutformare (centralt 

begrepp inom vägtrafik). 

Situationen i vägtransportsystemet är nu sådan att den inverkar menligt på arbetet för företagarna och 

deras medarbetare. En stor del av arbetstiden går till transporter och dessutom har riskerna ökat. Ar-

betsmiljöverket har till exempel gått in och ställt höga krav på säkerhet för personal som arbetar i 

samband med bärgning, däckreparationer etc. på de större vägarna i länet. Men det är inte bara en ar-

betsmiljöfråga. Att företagen lever upp till kravet på SAM – systematiskt arbetsmiljöarbete – kan inte 

ensamt lösa problemet. Infrastrukturen har stor ekonomisk betydelse för regionens olika verksamheter, 

den utgör en viktig del av olika produkter (t.ex. transporttjänster) och processer (t.ex. förflyttning för 

att kunna utföra arbetsmoment). Alla parter måste samverka för att öka vägtransportsystemets tillför-

litlighet i termer av tillgänglighet, funktionell säkerhet och underhåll. Detta gäller självfallet även det 

spårbundna tranaportsystemet. 
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Företagarna om utbildningen 

Företagarna anser att en god och hög utbildningsnivå och tillgång på arbetskraft med rätt kunskap och 

kompetens samt arbetslivserfarenhet är avgörande för regionens konkurrenskraft. Trots att den öppna 

arbetslösheten är hög på många platser och bland unga människor och utlandsfödda, så är arbets-

kraftsbrist ett av de stora tillväxthindren i regionen. Många företag tvingas tacka nej till order på grund 

av bristande kompetensförsörjning på arbetsmarknaden. Övergången till ett kunskapsbaserat näringsliv 

med fler ägarledda företag och en snabbt växande tjänstesektor ställer allt högre krav på rätt kompe-

tens på rätt plats. 

Barn och ungdomar från grundskola till högskola behöver också lära sig mer om entreprenörskap och 

få möjlighet och utrymme att testa sina idéer under skoltiden. Därför blir kontakterna mellan företagen 

och skolan allt viktigare. Det råder en stor kompetensbrist i många branscher och kompetensförsörj-

ningen är många gånger otillräcklig. Bristen på utbildad arbetskraft utgör ett av de största tillväxthind-

ren för de ägarledda företagen. Det som skolan erbjuder motsvarar inte alltid vad företagen efterfrågar. 

Företagarna vill 

 att entreprenörskap genomsyrar all undervisning i både grundskolan och gymnasiet; 

 att alla gymnasieskolor, praktiska och teoretiska, erbjuder alla elever möjligheten att driva UF-
företag eller liknande;  

 att Prao-verksamheten ses över; 

 att kontaktvägarna utvecklas mellan skola och arbetsliv; 

 att matchningen mellan lärlingar och företag förbättras;  

 att lärlingspengen hamnar i företagen och inte stannar i skolan; 

 att Arbetsförmedlingen i större utsträckning vänder sig till de ägarledda företagen i sina kon-
takter; 

 att det framgångsrika samarbetet Jobbsökarna (mellan Arbetsförmedlingen och Företagarna) 
etableras i hela länet; 

 att Arbetsförmedlingen konkurrensutsätts så att förmedlingsinsatserna effektiviseras och mo-
derniseras;  

 att matchningen mellan utbildning och arbetsmarknad förbättras. 

 

Företagarna om transporterna 

Stockholmsregionens och Mälardalens infrastruktur, både vad gäller vägburen och spårbunden trafik, 

är ett riksintresse. Motorvägarna till och från Stockholm är hårt belastade.  Att köra E4 söderifrån in 

mot Stockholm i rusningstid tar 60 procent längre tid nu än 2006. 100-miljarderspaketet fram till 2021 

med bland annat Förbifart Stockholm och Citybanan är en klar förbättring men det räcker inte. Lägg 

till de vägsatsningar som görs i Mälardalen – så är det ändå otillräckligt. Samma sak gäller den över-

enskommelse som gjorts om utbyggnad av tunnelbanan. 

Regering och riksdag behöver ta sitt nationella ansvar för att lösa infrastrukturen i vår storregion. 

Vägproblemen måste lösas, kollektivtrafiken måste byggas ut på kortast möjliga sikt. De mindre före-

tagarna och deras anställda lider varje dag av trafikkaoset. Man kommer sent till jobbet och tappar i 

produktivitet. Problemen är likartade i Mälardalens tätorter. Den infrastrukturskuld som byggts upp 

under de senaste decennierna påverkar Uppsala län och Mälardalen negativt. Efter alla år är det dags 

att staten satsar mer än proportionerligt på regionen än övriga landet – det gynnar dessutom andra 

delar av landet. 
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Att utveckla pendlingsförutsättningarna i Stockholm-Mälardalsregionen är avgörande för regionens 

tillväxt och företagens kompetensförsörjning i framtiden. 

Tre av fyra nationella järnvägsresor börjar eller slutar i Stockholm. Tillgängligheten är av stor bety-

delse för regionens attraktivitet och konkurrensförmåga. Den begränsade kapaciteten på järnvägen 

genom centrala Stockholm påverkar hela landets tågtrafik. Störningarna får effekter även på den lokala 

och regionala trafiken. 

Avlasta Stockholms Central genom en tågtunnel parallellt med Förbifart Stockholm mellan Stock-

holms Syd, Stockholm Väst och Häggvik. Det skulle kunna bli nya effektiva knutpunkter för norr- och 

södergående spårbunden trafik. Fjärrtågsanslutningarna ska självfallet knytas ihop med kollektivtrafi-

ken för att få ett effektivare trafikflöde. Den nu aviserade utbyggnaden av tunnelbanan är nödvändig 

men det är viktigt med en gemensam plan för en större utbyggnad. 

Det handlar också om att hitta andra nya kollektivtrafiklösningar. utan uppehåll, liknande konvention-

ell taxi.  Regionen borde även bättre kunna utnyttja vattenvägarna och utveckla persontransporter med 

sjöbussar. 

Stockholm-Arlanda Airport är Sveriges nav i flygtrafiken, landets största flygplats och viktig för till-

växten i regionen. Bromma flygplats är viktig för näringslivet i regionen. Även Skavsta flygplats 

(Nyköping) och Västerås flygplats har stor betydelse för regionen.  Det vore intressant att hitta mer 

miljöanpassade transporter till och från samtliga flygplatser. 

Företagarna vill 

 att regionala företrädare har mod att enas kring en framtidsvision som i snabbare takt lö-
ser trafikproblemen i Stockholm-Mälardalsregionen; 

 att regionala företrädare tillsammans med näringslivet uppvaktar regeringen om att staten 
tar ett större ansvar för dessa investeringar som ju har ett riksintresse; 

 att de statliga anslagen bättre tar hänsyn till folktäta områden som Stockholm-
Mälardalsregionen; 

 att en järnvägstunnel med dubbelspår byggs parallellt med Förbifart Stockholm; 

 att järnvägen mellan Stockholm och Uppsala byggs ut till fyra spår; 

 att Ostlänken mellan Norrköping och Järna byggs; 

 att kapaciteten på Stockholms Central byggs ut så att pågående och planerade spårsats-
ningar får full effekt; 

 att Roslagsbanan utvecklas och förlängs till Arlanda. 

 att den spårbundna trafiken över länsgränserna förbättras så att möjligheten till säker 
dagpendling ökar; 

 att samma miljöregelverk ska gälla för alla fyra flygplatserna i Stockholm-
Mälardalsregionen som för andra flygplatser i världen. 

 att våra fyra flygplatser länkas samman med en miljöanpassad kollektivtrafik. 
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Företagarna om bostadssektorn samt lokalfrågan 

Sverige bygger hälften så många bostäder per person som våra nordiska grannländer.  

Den snabba befolkningsökningen på 35 000-40 000 personer om året förvärrar en redan besvärlig situ-

ation i Stockholms län. Fler bostäder behövs för att den positiva tillväxten ska kunna fortsätta. Många 

företag i flera olika branscher flaggar för svårigheterna att hitta arbetskraft. En förutsättning är att det 

finns bostäder för den arbetskraft som behöver rekryteras i Stockholm-Mälardalsregionen. 

Bostadsproduktionen måste fördubblas jämfört med idag. I 23 av 26 kommuner i Stockholms län är 

det bostadsbrist. Situationen är likartad i övriga större städer i Mälardalsregionen.  Bostadsbristen är 

ett hinder för arbetskraftsinflyttning, unga människor och nyanlända. I Uppsala län är det brist på bo-

städer i sju av åtta kommuner. Även i Södermanland är det obalans på bostadsmarknaden.  Bostads-

brist finns i alla tätorter och totalt sett i sex av nio kommuner. I Västmanlands län är läget ljusare. Ba-

lans finns i tre kommuner och brist i tre kommuner. Övriga fyra har överskott. 

 Även om det finns ett stort behov av nya bostäder får det inte ske på bekostnad av att gamla industri-

områden tas i anspråk. Det behöver ske en dialog för att skapa utvecklingsmöjligheter för både bostä-

der, kontors- och industrilokaler annars riskerar näringslivet att utarmas.  

Företagarna är av den uppfattningen att hyresregleringen måste tas bort för att få en bättre fungerande 

bostadsmarknad och för att kunna behålla hyresrätten som boendeform. 

Företagarna vill  

 att det byggs minst 30 000 nya bostäder per år i Stockholm-Mälardalsregionen fram till 2030 
för att klara befolkningsökningen; 

 att vi får en snabbare planprocess och regelförenklingar; 

 att hyresregleringen tas bort; 

 att kommunerna planerar bostäder i områden där det finns väl utbyggd kollektivtrafik; 

 att det byggs miljövänliga och energisnåla bostäder till rimliga priser; 

 att regionen skapar nya områden för både bostäder och arbetsplatser; 

 att det finns tillräckliga markområden avsatta för industri, kontor och handel med bra trafik-
lösningar och utvecklad kollektivtrafik.   

 

4. Vad ser ni som RUFS 2010:s styrkor respektive svagheter, från 

ert perspektiv? 

En styrka är att företagens och näringslivets betydelse för regionens utveckling faktiskt är beaktad. 

RUFS 2010 hade dock kunnat vara ännu starkare i detta avseende, om de ägarledda företagens bety-

delse och integration i samhällsutvecklingen hade gjorts tydlig fullt ut. Här blir RUFS 2010 svag, i och 

med att potentialen inte fullt ut tydliggörs. 

Företagarens roll och betydelse skulle kunna fördjupas och förtydligas. Ibland kan det förefalla som att 

företagaren inte räknas, ibland tillmäts denne stor betydelse. I näringslivet läggs grunden för en stark 

skattebas (sid 64), men det räcker inte. Företagaren och dennes företag, som resurs för regionen, måste 

utvecklas. Annars finns risk för underskattning i olika delar av RUFS 2010. 
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5. Finns det delar i RUFS 2010 som inte är aktuella? 

 

Det ökade tillväxttrycket i regionen fördjupar utmaningarna för RUFS 2010. Vi utvecklar vår syn på 

detta under frågorna 6 och 7 nedan. 

Det står allt mer klart att de mindre företagarna spelar en stor roll för regionens utveckling. Samban-

den och betydelsen för samhällsplaneringen skulle behöva studeras djupare. Detta är ett intressant 

forskningsområde. 

 

6. Är utmaningarna i RUFS 2010 fortfarande relevanta? 

 

Sett mot den vision som utgör utgångspunkt för RUFS 2010 bedömer Företagarna att samtliga utma-

ningar fortfarande är relevanta. 

 

Att möjliggöra befolkningstillväxt och samtidigt förbättra regionens miljö och invå-

narnas hälsa 

Att vara en liten storstadsregion och samtidigt internationellt ledande 

Att öka tryggheten i regionen samtidigt som omvärlden upplevs som mer osäker 

Att minska klimatpåverkan och samtidigt utveckla en tillgänglighet som möjliggör 

ekonomisk tillväxt 

Att åtgärda kapacitetsbrister samtidigt som behoven fortsätter att växa 

Att öppna regionen och samtidigt minska utanförskapet 

 

Om det låter sig sägas, menar vi att tillgänglighet och kapacitetsbrist är de största utmaningarna. Det 

förvånar oss att i det avsnitt av RUFS 2010 där utmaningarna beskrivs, orden företag eller företagare 

inte nämns en enda gång. I fråga om utmaning 5, att åtgärda kapacitetsbrister samtidigt som behoven 

fortsätter att växa, nämns ”… tendenser till att regionen delas i en nordlig och en sydlig del, vilket 

begränsar bostads- och arbetsmarknaden samt hämmar näringslivets tillväxt.” Och i fråga om utma-

ning 6, att öppna regionen och samtidigt minska utanförskapet, att ”Diskrimineringen och intoleransen 

visar sig inte bara mot människor som har invandrat till regionen, utan också mot turister, affärsrese-

närer, investerare och diplomater.” 

RUFS 2010 skulle behöva förstärka den betydelse som ägarledda företag och växande företag har för 

samhällsekonomin. 4 av 5 nya jobb skapas i mindre ägarledda företag. 38 procent av de kommunala 

skatteintäkterna i Stockholms län kommer från de mindre ägarledda företagen och deras anställda. 

Men det handlar inte bara om sysselsättning och pengar. Nedan följer några övergripande exempel på 

de mindre ägarledda företagens potentiella bidrag för att möta utmaningarna. 
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I fråga om Att minska klimatpåverkan och samtidigt utveckla en tillgänglighet som möjliggör ekono-

misk tillväxt så kan de ägarledda företagens kreativitet bidra till lösningar som både är klimatsmarta 

och utvecklar tillgängligheten, dvs. främjar ekonomisk tillväxt. Cirka 80 procent av alla innovationer 

sker i mindre ägarledda företag. 

Att öka tryggheten i regionen samtidigt som omvärlden upplevs som mer osäker. Företagarna menar 

att man lika gärna skulle kunna vända på steken och säga att ökad kreativitet och innovationskraft 

leder till ökat socialt kapital och förverkligade livschanser. De ägarledda företagen är också en viktig 

del av samhällets institutioner, väl så goda inom CSR. De ägarledda företagen är ofta det lokala sam-

hällets viktigaste sponsorer, t.ex. till lokala idrottsklubbar med många ungdomar och ideella föräldrar. 

Sjukfrånvaron är lägre i ägarledda företag. 

 

7. Vilka är de viktigaste utmaningarna i Stockholmsregionen framö-

ver? 

 

På ett övergripande plan kan vi peka på en utmaning i form av ett antal stora generella trender: 

1. Fortsatt ökad globalisering och tuffare konkurrens. Hela världen är med i marknadsekonomin. 
Alla har i princip all kunskap samtidigt – tillfälliga monopol blir allt kortare i tiden. Marknaderna 
blir alltmer lättrörliga, såväl kunder som anställda blir mer ”otrogna”. Allt oftare är en marknad 
”hela världen”. 

2. Ett åldrande Europa och ett ungt Afrika. Detta kan leda till stora migrationsvågor. Den åld-
rande befolkningen skapar delvis nya shoppingmönster. 

3. Snabbare tillväxt utanför EU och USA, med länder och kontinenter som blir allt viktigare för 
världsekonomin – Kina, Indien, Afrika etc. 

4. Minskad vikt för nationer – både vad gäller att regelverk blir mer lika, men också att trender 
går snabbare, konsumenter shoppar globalt, kopplar upp sig globalt efter intresse snarare än 
efter nationsgräns, etc. Nischade eller geografiska marknader struntar i landsgränser. En-
skilda länder utmanas, inte minst på skatteområdet. 

5. Diskussionen om regionförstoring och sammanslagning av landstingen kommer inte att upp-
höra. Den offentliga sektorns förmåga att leverera till exempel vård och omsorg men även ut-
bildning måste fortsatt kunna utvecklas och effektiviseras. 

6. Fortsatt mycket snabb strukturomvandling. Mer av värdeskapande i tjänsterna, med bransch-
glidningar och nya branscher. Tillväxt via nätverk allt mer möjligt, och kanske nödvändigt. 

7. Allt fler vandrar under sitt liv mellan studier, anställning, företagande, arbetslöshet etc. Att allt 
skulle bygga på en fast anställning är passé. Kompetens utomlands ifrån blir allt mer attraktivt. 

8. Tyskland är en allt mer viktig marknad för Sverige – kunskaperna i tyska språket måste öka. 

9. Som en sammanfattning av allt ovanstående, innovationskulturen måste fördjupas. 

 

Regionförstoringen, med landstingsfrågan, är för Stockholms del en viktig utmaning. Det gäller att 

skapa ett planeringsperspektiv som i ännu större utsträckning tar hänsyn till att Stockholms FA-

region faktiskt består av 36 kommuner – förutom Stockholms län även Enköping, Gnesta, Heby, 

Håbo, Knivsta, Nykvarn, Strängnäs, Tierp, Trosa, Uppsala och Östhammar. Denna FA-region är inde-

lad i tre delregioner: Stockholm, Södertälje, Uppsala. Se avsnittet om genomförandet av RUFS 2010. 
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För Stockholms del kan vi peka på ytterligare ett par specifika utmaningar. Det gäller den fysiska in-

frastrukturen, och då inte minst bostäder och bostadsmarknaden. En annan utmaning som gäller för 

ägarledda företag handlar om möjligheten att vara leverantör till kommunerna. Frågan gäller inte bara 

anbudsförfrågningar som stämmer med ägarledda företags förutsättningar, utan också att sträva mot en 

likformighet mellan olika kommuner i fråga om regler och andra förutsättningar. Se avsnittet om ge-

nomförandet av RUFS 2010, samt nedan om innovationseffektivitet. 

En utmaning som Stockholmsregionen delar med övriga Sverige handlar om ökad innovationseffekti-

vitet. Efter att RUFS 2010 antogs har Länsstyrelsen i Stockholms län antagit en innovationsstrategi – 

Världens mest innovationsdrivna ekonomi 2025. Ur programförklaringen: 

”Stockholmsregionen ska fortsätta öka användandet av upphandling som ett strategiskt verktyg för 

innovation. Det främjar förutsättningarna för strukturomvandling i näringslivet och bidrar samtidigt till 

förnyelse, kvalitet i bred bemärkelse och effektivitet i den offentliga sektorn. Det ger också Stock-

holmsregionens många små företag större möjligheter att växa, och exempelvis miljonprogramsområ-

dena möjlighet att förnyas på ett kostnadseffektivt och innovativt sätt. En fortsatt ökad användning av 

innovation i upphandling som ett strategiskt verktyg skulle ge stora effekter. Hinder för detta är det 

nuvarande regelverket och missuppfattningar om de möjligheter som faktiskt finns. Överlag behöver 

nya grepp och tankesätt inom upphandlingsområdet prioriteras, till exempel förkommersiell upphand-

ling och innovationspriser. 

Kapitalförsörjningen till investeringar i tidiga skeden är inte tillräcklig och behöver få bättre förutsätt-

ningar. De innovativa små företag som skapats från universitet, högskolor och inkubatorer kan därför 

inte växa och nå sin fulla potential. Behoven är olika i olika branscher när det gäller omfattning, tids-

horisonter, uthållighet och risk.” 

Vinnova har nyligen gjort en sammanställning av OECD:s  analys av Sveriges innovationspolitik 

(OECD:s utvärdering av Sveriges innovationspolitik – Vinnovas sammanställning av OECD:s analys 

och rekommendationer, VI 2013:21). 

Vinnova menar att OECD för fram en skarp kritik. Situationen kräver ökade insatser. Dessa måste 

baseras på nya beslut och nya resurser. Pågående verksamheter kommer inte automatiskt att ge goda 

resultat. Det krävs ett nytt innovationssystem. OECD klargör enligt Vinnova vilka åtgärder som måste 

vidtas för att Sverige ska klara den hårdnande internationella konkurrensen. Vägledande principer är: 

en bred ansats när det gäller innovationspolitik; att lyfta innovation på tjänsteområdet; att ytterligare 

stärka den internationella öppenheten. Inledningen i Vinnovas sammanställning: 

”Nyckeln till Sveriges framtid är enligt OECD:s analys innovation, vilket också har varit fallet histo-

riskt sett. OECD hänvisar också till att den offentliga upphandlingen har varit en viktig del i Sveriges 

moderna industrihistoria, här nämns bl.a. ABB-Vattenfall och Ericsson-Televerket. Samarbetet mellan 

stat, stora företag och fackföreningar är en annan viktig pelare för Sveriges utveckling. Men Sverige 

kan inte vila på tidigare framgångar, utvecklingen i världen går snabbt framåt och utmaningarna är 

stora. Därför behöver Sverige ett vitalt och väl fungerande innovationssystem, vilket idag saknas en-

ligt OECD.” 
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Flera av Sveriges svagheter, hot och möjligheter relaterar enligt OECD i hög grad till de mindre och 

medelstora företagen: 

 bristande kontakt mellan akademi och de mindre och medelstora företagen (svaghet); 

 problem med finansiering av innovationsprojekt (svaghet); 

 oförmåga att stötta utvecklingen av nya industri- och tjänsteföretag (hot); 

 insatser för att stärka de mindre och medelstora företagen (möjlighet) 

 

Vad skulle ett nytt innovationssystem kunna bygga på, bland annat: 

 följ upp och utveckla utbildningen i entreprenörskap; 

 stimulera en lärandeprocess ute i landets olika regioner, utvärderingar bör göras annorlunda 
än idag och en internationell benchmarking bör också ske; 

 främja kompetenstillförseln i mindre och högteknologiska företag; 

 lyfta design som en viktig komponent i modern innovativ utveckling; 

 göra tillväxten av de små och medelstora företagen till huvudfokus, både etablerade och nya 
företag – marknadens misslyckande att finansiera FoU i dessa företag måste kompenseras; 

 efterfrågestyrd innovation; 

 ökad offentlig satsning på innovationsupphandling; 

 anlägga ett bredare perspektiv på innovation än enbart forskning och utveckling, denna 
breddning kan exempelvis inkludera servicenäringen och de kreativa näringarna; 

 bättre utnyttja såväl nationella som EU-initiativ för att stärka sina regioner, detta kan bara ske 
om den regionala kompetensen förbättras; 

 identifiera och utnyttja regionala aktörer vid sidan om universitet och högskolor, detta skulle 
främja en starkare innovativ utveckling ute i landet. 

 

Vinnova har studerat uppfinningars betydelse för Sverige (Uppfinningars betydelse för Sverige – hur 

kan den svenska innovationskraften  utvecklas och tas tillvara bättre? VI 2013:03). Ett intressant för-

slag är ”Det nionde innovationskontoret”, bestående av fem komponenter: regionala noder, kompe-

tenslyft, kompetens- och resursbank, problem- och lösningsbörs samt projektfinansiering. Ur rappor-

ten: 

”I dag finns på de flesta större orter regionala innovationskretsar, uppfinnarföreningar och andra typer 

av initiativ som samlar människor som arbetar med uppfinningsverksamhet och idéutveckling. Dessa 

befintliga verksamheter och strukturer upplevs av många som värdefulla, då de ofta med mycket små 

verksamhetsmedel, skapar ett stort mervärde för sina medlemmar eller målgrupper. Det är alltså dessa 

regionala noder som vi vill involvera och stärka.” 
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8. Företagarnas syn på den omvärldsbild som RUFS 2010 utgår från 

 

Ekonomin fortsätter självfallet att vara globaliserad. Den svenska ekonomins exportandel är över 50 % 

(1950: 22 %). l I den för närvarande rådande situationen utgör det fortsatta risker inför framtiden, med 

tanke på att ländernas banksystem sitter ihop och risken för dominoeffekter om ett land inte minst 

inom EU faller. Här finns också en fortsatt risk för än svagare framtidstro, sjunkande investeringar och 

konsumtion. Enligt KI stiger nu företags- och konsumentförtroendet i euroområdet, men det sker från 

en lägre nivå än normalt. Enligt Företagarnas Småföretagarbarometern verkar dessutom de mindre 

företagen se ett ljus i tunneln. 

De ägarledda företagen och deras anställda är sammantaget den klart största skattebetalaren på kom-

munal nivå. Totalt sett för Sveriges kommuner svarar de mindre ägarledda företagen för 32 procent, 

jämfört med 22 procent för stora företag och 24 procent för offentlig sektor. Sammantaget är de 

mindre ägarledda företagen de största kommunalskattegeneratorerna i ca 130 av Sveriges 290 kom-

muner. I drygt 75 kommuner är de offentligt anställda de största betalarna. I endast ca 20 kommuner är 

de stora företagens anställda de största kommunalskattebetalarna. Hur det går för de ägarledda företa-

gen är avgörande för den kommunala utvecklingen vad gäller sysselsättning, välfärd och kommunal 

service. 
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Sedan 1991 har fyra av fem nya jobb tillkommit i företag med färre än 50 anställda. De mindre företa-

gen är dessutom bäst på att skapa jobb för unga liksom för personer som står långt från arbetsmark-

naden. Totalt sett mellan 1990 – 2012 har de mindre ägarledda företagen skapat mer än 800 000 nya 

jobb, att jämföra med omkring 250 000 i större företag och ett tapp i offentlig sektor med ca 180 000 

personer. Motsvarande andel gäller även i Stockholm. Både länets och landets välfärd är alltså bero-

ende av att de mindre ägarledda företagen går bra och kan fortsätta att anställa. 

En faktor i sammanhanget är att en relativt hög andel mindre företag står inför en generationsväxling 

under de närmaste fem åren. Stockholmsregionens 24 % ligger visserligen i paritet med riksmedelvär-

det 23 % - men det är dock högt. 

 

 

 

 

Det är i detta perspektiv också viktigt att notera att en förhållandevis större andel av befolkningen i 

yrkesverksam ålder i Stockholm är företagare. I länet är det totalt sett drygt 230 000 personer som har 

f-skattesedel, är delägare i ett aktivt handelsbolag eller är VD eller ordinarie styrelsemedlem i ett ak-

tivt aktiebolag. Detta motsvarar 14,8 procent av befolkningen att jämföra med 12 procent i riket totalt. 

Även mätt på andra sätt är företagandet i länet högre än i landet i stort. Detta skapar å ena sidan en 

stark potential för tillväxt, men ställer samtidigt givetvis stora krav på att den förda politiken och stra-

tegierna är anpassade efter företagarnas behov. 

Sett i ett europeiskt perspektiv är Sverige inte något framstående företagarland. Enligt en annan beräk-

ningsgrund är antalet företagare mellan 15 och 64 år endast 9,3 %. 
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Båda förhållandena – de mindre ägarledda företagens bidrag till nyanställda och till den kommunala 

ekonomin – understryker vikten av att beakta de ägarledda företagens verklighet och de enskilda före-

tagarnas situation, liksom nödvändigheten att lyfta frågor om företags- och företagarpolitik. Hur det 

går för de ägarledda företagen kommer i hög grad att avgöra om övriga mål i samhället kan nås. 

Tid efter annan skrivs befolkningsprognoserna upp. Länets befolkningstillväxt har varit relativt jämnt 

fördelad i norr, söder och centralt. Mycket stora fysiska infrastrukturella förändringar kommer att ske 

kommande decennier. För att få en sund utveckling för länet och alla dess delar är det av stor vikt att 

ha en riskanalys för vilka påfrestningar och hot det kan medföra. 
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Befolkningsutveckling Stockholms län 

 1994 2013-09-30 + % Andel 2013 % 

Norra Stockholms län 

Danderyd 28 245 32 074 13,6 

31,2 

(1994 32) 

Ekerö 20 359 26 282 29,1 

Järfälla 57 638 69 012 19,7 

Lidingö 38 368 45 034 16,8 

Norrtälje 49 402 56 845 15,1 

Sigtuna 32 618 43 116 32,2 

Sollentuna 53 068 67 846 27,8 

Solna 53 509 72 495 35,5 

Sundbyberg 31 074 42 211 35,8 

Täby 57 992 66 161 14,1 

Upplands-Bro 19 848 24 569 23,8 

Upplands Väsby 35 764 41 380 15,7 

Vallentuna 23 061 31 523 36,7 

Vaxholm 7 392 11 196 51,5 

Österåker 31 600 40 414 27,9 

Summa norra länet 539 938 670 158 24,1 

Centrala Stockholms län 

Stockholms kommun 692 954 894 165 29,0 
41,6 

(1994 41) 

Södra Stockholms län 

Botkyrka 69 225 87 386 26,2 

27,1 

(1994 26,9) 

Haninge 63 948 80 615 26,1 

Huddinge 75 537 102 256 35,4 

Nacka 67 321 94 215 39,9 

Nynäshamn 22 536 26 681 18,4 

Salem 12 963 16 006 23,5 

Södertälje 81 489 90 677 11,3 

Tyresö 35 126 44 057 25,4 

Värmdö 25 193 39 757 57,8 

Summa södra länet 453 338 581 650 28,3 

 

Summa länet 1 686 230 2 145 973 27,2  
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