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Förord

I en värld med fortsatt stark globalisering blir utbytet med omvärlden allt mer avgörande för  
den regionala utvecklingen, såväl ekonomiskt, socialt, kulturellt som miljömässigt. Kvaliteten i  
Stockholmsregionens internationella tillgänglighet har en avgörande betydelse för den internationella 
konkurrenskraften. Att stärka förutsättningarna för utveckling av internationellt utbyte och kontakter 
är därför en central strategi för regional utveckling som kommer till uttryck i den regionala utveck-
lingsplanen RUFS 2010, och är minst lika centralt i arbetet med den nya RUFS 2050.

Denna rapport är framtagen inom ramen för samarbetet i Connect Sweden. Connect Sweden är  
ett samverkansprojekt som arbetar för att stärka Sveriges och Stockholmsregionens internationella 
flygförbindelser. Stockholms läns landsting är genom Tillväxt- och regionplaneförvaltningen en av 
medfinansiärerna i Connect Sweden och stödjer projektet genom att ta fram analyser och rapporter 
kopplade till flygets utveckling i ett regionalt utvecklingsperspektiv. Rapporten är förvaltningens 
bidrag till Connect Swedens arbete med att stärka den internationella tillgängligheten.

Rapporten kommer att fungera som underlag i arbetet med regionens långsiktiga omvärldsrelationer 
och utbyte i den nya regionala utvecklingsplanen RUFS 2050, och har därför ett fokus på 2030 med 
utblick mot 2050. Rapporten är en uppföljning av en studie av regionens omvärldsrelationer och 
utbyten som gjordes år 2000, Stockholmsregionen i världen, Rapport 2000:2.

Projektledare har varit Anders Wilandson, Tillväxt- och regionplaneförvaltningen. I projektgruppen 
har också Cecilia Lindahl och Hans Brattström medverkat från Tillväxt- och regionplaneförvaltningen 
samt David Schubert från Connect Sweden och Henrik Littorin från Swedavia.

Hanna Wiik
Förvaltningschef
Tillväxt- och regionplaneförvaltningen
Stockholms läns landsting
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Main Conclusions
• The Baltic Sea region and Europe are and 

will continue to be of crucial importance to 
Sweden’s and the Stockholm regions international 
exchanges and contacts. Outside of Europe it is 
primarily the fast-growing economies in Asia, 
China in particular, as well as the financial, 
political and popular culture super power USA, 
that attracts interest.

• The exchanges with the Middle East and Africa
are characterised by unrest, war and oppression, 
which increase refugee flows but restrict tourism 
and trade. However, in the longer term and pro-
vided that the situation improves, opportunities 
to develop new connections arise. South America, 
however, is and remains, in most respects, a too 
distant and economically backward continent to 
leave any major imprints on Sweden’s and the 
Stockholm region’s international relations.

• Stockholm has gradually strengthened its
position as a national hub in the international 
exchange. The region has undergone a strong 
development of its competitiveness after the recent 
financial crisis, and approaches the future with 
virtually all indicators pointing in the right direc-
tion. However, continued specialisation at the high-
er end of the value chain is required to remain an 
internationally prominent metropolitan area.

• The Stockholm region’s demographic, economic 
and political weight entails that the internationali-
sation is more widespread and profound here than 
in other parts of Sweden. The higher education 
sector is of central importance, and also migration 
and passenger streams, which strengthen cultural 
ties and reduce mental distances for the benefit of 
trade and more official relations as well.

• The region’s housing situation constitutes a 
tangible obstacle for further growth and represents 
a serious problem in corporate recruitment of, 
for example, international experts. In addition to 
this, the competitiveness is affected by challenges 
regarding the segregated labor market. Such labor 
market is directly opposed to the new competitive 
conditions that globalisation has pushed forward.

• Physical accessibility is a key factor in maintaining 
the Stockholm region’s international competitive- 
ness and prominent position in many areas. 
Improved flight connections to and more develo-
ped exchanges with Asia should be kept in focus 
during the next 10-15 years, particularly to urban 
areas like Delhi, Mumbai, Shanghai, Hong Kong, 
Tokyo and Singapore.

International Relations
Sweden is and has long been an open and internation-
ally dependent country. In the wake of globalisation 
and better and cheaper communications, physical  
as well as digital, foreign trade is growing and interna-
tional migration and travelling are increasing. 

The Baltic region and Europe are, and will continue  
to be, of crucial importance to Sweden’s and the 
Stockholm region’s international exchanges and 
contacts. The potential for increased collaboration 
remains high, especially in the east, but geopolitical 
tension and problems within the European cooper-
ation threaten to undermine transnational integra-
tion. Nonetheless, it is primarily in this context that 
Sweden’s and the Stockholm region’s international 
position is decided – yesterday, today and hence also 
in the perspective of 2030/ 2050.

Executive Summary

EXECUTIVE SUMMARY
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Outside of Europe it is primarily the fast-growing 
economies in Asia, as well as the only remaining  
financial, political and popular culture super power 
USA, that attract interest. The 21st century belongs  
to China, which can be expected to assume the  
leadership role in global development, but which 
faces many obstacles on the way. Before 2030, how-
ever, China will have overtaken the US and become 
one of Sweden’s five largest trading partners, where-
by increased tourism and migration will follow. At 
the same time, the USA will remain an exceedingly 
important player in Sweden’s and the Stockholm 
region’s foreign relations. In the shadow of these two 
great powers other intercontinental contacts fade – 
except for certain popular tourist destinations – and 
in both cases the complexity of the exchange increases, 
and spreads across more metropolitan areas in 
the respective countries.

The exchanges with the Middle East and Africa are 
characterised by unrest, war and oppression, which 
increase refugee flows but restrict tourism and trade. 
A situation that can be expected to continue to dom-
inate the perspective in the short term. In the longer 
term and provided that the situation improves, oppor-
tunities to develop new connections arise, where  
earlier migrants can be a resource and a way into 
countries like Iran, Iraq, Syria, Afghanistan, Somalia, 
Eritrea etc. Most of these countries, however, have 
such major problems with disintegrated social systems 
and infrastructures that we currently speak more of 
the years after rather than before 2030 for a positive 
view of breaking through. For some, e.g. Iran, a more 
positive development can be expected already in the 
near future, as sanctions are now being lifted and a 
state with 80 million inhabitants will once again gain 
access to the world market.

Africa is, in the longer term (2050), a very interesting 
continent that is currently undergoing rapid urbanisa-
tion. The continent is rich in raw materials and has a 
climate and natural environments that could compete 
with southern Europe and Thailand for the major 
tourist flows. Fast-growing metropolitan areas such 
as Lagos, Kinshasa and Johannesburg are already 
well on the way catching up with Asian megacities 
like Shanghai and Bombay. Parts of Africa are today, 
from a developmental point of view, where many of 
the Asian ‘tiger economies’ found themselves a few 
decades ago, A similar development is predicted for 
them, albeit with great variations between countries 
and cities. Growth still happens from a low level, but 

in order to be part of the market when it finally ex-
plodes, it is imperative to invest in relations today. 

South America, however, is and remains, in most  
respects, a too distant and economically backward 
continent to leave any major imprints on Sweden’s 
and the Stockholm region’s international contacts. 
This is said with some exception for Brazil, which due 
to its size enjoys a unique position on the continent, 
regardless of whether it is about cultural influences, 
tourism and events, or trade. 

The Role of the Stockholm Region
The growing Stockholm region has gradually strength- 
ened its position as a national hub in the international 
exchange. The concentration of decision-making 
functions, expertise, financial institutions and in-
ternational relations turns the capital region into a 
gateway to the world for a large part of the country’s 
international contacts. It is also the main Swedish 
entry point for foreign parties to invest in, move to or 
visit. Analysing the Stockholm region’s international 
connections hence also entails taking the region’s 
national role into consideration. Internationally, 
political-economic systems compete and interact 
with each other. The regional arena can hence not 
be considered separately from the national context.

The Stockholm region is the engine of the Swedish 
economy. Sweden has seen strong developments of  
its competitiveness after the last financial crisis and 
approaches the future with virtually all indicators 
pointing in the right direction. Its capital Stockholm 
is one of the world’s most attractive cities in terms of 
quality of life, equality, democracy and security – all 
of which constitute important factors for the global 
economy’s highly mobile competencies. For corpo-
rations, Stockholm is synonymous with a word-class 
workforce and a high quality infrastructure, which 
have emerged through unique cross-sector solutions. 
Even in terms of knowledge and business environ-
ments, the Stockholm region enjoys a strong position.

At the same time, two major challenges are looming 
in the horizon. The region’s housing situation con-
stitutes a tangible obstacle for further growth. The 
housing shortage represents a serious problem in 
corporate recruitment of, for example, international 
experts. The importance of dealing with this problem 
cannot be emphasised enough. In addition to this, the 
competitiveness is affected by challenges regarding 
the segregated labor market. Such labor market is 

EXECUTIVE SUMMARY EXECUTIVE SUMMARY
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directly opposed to the new competitive conditions 
that globalisation has pushed forward.

There are also good reasons to pay attention to 
reduced corporate investment levels in R&D, as 
well as to the fact that talents, not least within the 
fast-growing gaming and Internet businesses, tend 
to get absorbed by organisations in, most often, larg-
er, competing urban regions, particularly American. 
This also applies to some large Swedish corporations, 
where head offices and R&D units have disappeared 
from the region as a result of foreign acquisitions. 

Of course, this also applies to the reverse scenario, 
where foreign investments have contributed to new 
leading and developing capabilities in the region. 
The overall picture, however, is that it is a great  
challenge for a relatively small and peripheral metro-
politan area like Stockholm to take an internationally 
leading role in various areas. Continued specialisation 
at the higher end of the value chain in combination 
with a well-developed international accessibility, 
i.e. good flight connections, is required to remain an 
internationally prominent metropolitan area.

The Stockholm region’s demographic, economic and 
political weight also entails that the internationalisa-
tion of public services is more widespread and pro-
found here than in other areas in Sweden. All of the 
county’s municipalities and regional bodies are active 
in a variety of international bodies, collaboration 
programmes, twinning projects and forums for 
knowledge exchange – which generates a large 
number of international contact points and networks 
between people, organisations and corporations at 
local level. The EU-membership is an important and 
strong driving force in this. 

Additionally, the higher education sector is of crucial 
importance for the development of Stockholm’s inter-
national profile and contact network. The extensive 
exchange of undergraduate and postgraduate students, 
researchers and teachers between the region’s edu-
cational institutions and the major universities and 
research institutions around the world ensures a 
continued internationalisation of key individuals, 
key professions and organisations, who/which drive 
development toward an increasingly globalised 
Stockholm region.

Community associations and households also play an 
important role, and account for a significant part of 

the Stockholm region’s international connections. 
The contact points and geographical context expand 
in pace with globalisation at all levels of community 
life. Migration and passenger streams strengthen 
cultural ties and reduce the mental distances for the 
benefit of trade and more formal relations as well.

Need for Developed Connections
Despite the fact that digital contact networks are be-
coming increasingly significant and may in the future 
replace some of the need for physical contact, physical 
accessibility remains a key factor in maintaining the 
Stockholm region’s international competitiveness 
and prominent position in many areas. The grow-
ing market for private travel expands the need for 
well-developed connections with important partner 
economies and destinations. 

It is natural for Stockholm to prioritise relations 
with and flight connections to other capital regions. 
In the same way that the Stockholm region functions 
as a gateway to the rest of Sweden and is the national 
centre for decision-making, similar conditions exist, 
as a rule, in other countries too. The capital regions 
are national communication hubs and in many cases 
important transfer points in international air travel 
as well. 

In some countries, such as Turkey and the USA, 
 other metropolitan areas than the capital region are 
more influential in terms of economy and communi-
cations. In Turkey, Istanbul and the Mediterranean 
coast have a more prominent role than the capital  
Ankara as far as Stockholm and Sweden are concerned. 
In the USA, a number of urban regions, particularly 
New York, Chicago, Los Angeles, San Fransisco/ 
Oakland and Fort Lauderdale, attract more interest 
than Washington D.C. This is also true for Brazil, 
where Rio de Janeiro and Sao Paolo are of greater 
importance, from a commercial as well as tourism 
point of view, than the capital Brasilia.

Furthermore, in the larger national economies there 
are, as a rule, several important urban areas of great 
significance for the Stockholm region. As an example 
of this, the urban structure in the western parts of 
Germany, from Hamburg to Munich, is of central inter-
est. Saint Petersburg plays an important role alongside 
Moscow in Russia and the same applies to Shanghai 
and Hong Kong in China, to mention a few. More-
over, there is large number of prominent cities and 
destinations with a more tourist-oriented character, 

EXECUTIVE SUMMARY
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particularly in Spain, the Mediterranean region and 
Thailand.

The Stockholm region currently has a relatively good 
coverage of flight connections to the most important 
destinations, in many cases direct links, but also via 
strategic transfer points such as Copenhagen, London, 
Amsterdam, Frankfurt, Munich, Istanbul, Dubai, 
Doha, New York, Chicago etc. Out of the 50 largest 
airports in Europe based on number of passengers, 
Arlanda has direct flights to 41. The accessibility 
within Scandinavia and to Europe, the Middle East/ 
Africa and North America (despite the closure of the 
air routes to Atlanta and Philadelphia) is relatively 
good, while accessibility to Asia/ the Pacific region 
and Latin America is less favourable.

In light of the review in this report, improved contacts 
to and developed exchanges with Asia should remain 
in focus for the next 10–15 years, especially to urban 
regions such as Delhi and Mumbai (India), Shanghai 
and Hong Kong (China), Tokyo (Japan), Singapore 
and possibly also Sydney (Australia) in the Pacific 
region. There is also reason to increase the priority 
of Tehran (Iran) with respect to the recently lifted 
international sanctions and the large group of 
immigrants in Sweden originating from Iran.

In some cases, there is a basis for more direct flights 
to the Middle East and Asia, where Tokyo and Iran 
should be placed high on the list, but, as a rule, 
time-effective combinations with a stopover or a 
transfer are a more viable solution. This applies not 
least to inland China, India and Southeast Asia, which 
can be expected to take great leaps forward in terms 
of development in the next decades, but which are 
still too underdeveloped, particularly with regard to 
private travel, to warrant, or be able to carry, direct 
connections other than in exceptional cases. 
Business travel rarely provides a sufficient basis for 

longdistance direct routes, as private travel accounts 
for two thirds of the foreign travel via Arlanda.

The Stockholm region’s airports, their relationship 
with each other and their ability to adapt to a growing 
demand are significant factors for Stockholm’s future 
growth. Arlanda has a key role and its main competi-
tors are Kastrup (Copenhagen) and Vanda (Helsinki) 
with regard to air traffic to Asia. Important factors 
in this competition are, among others, long-distance 
routes to USA and Asia, as well as combinations of 
these with stopovers in Scandinavia. In this context, 
factors such as authorisation to fly over Russia and 
American entry checks performed in advance at 
Arlanda are important facilitators. 

The airports do not only compete for travellers, but 
for flight capacity in terms of bigger aircraft and more 
frequent departures, as well. Under these circum-
stances, the number of terminals and future devel-
opment and building plans also play an important 
role in how Arlanda airport will be able to handle an 
increased demand. Compared to Gardemoen (Oslo), 
Kastrup (Copenhagen) and Vanda (Helsinki), Arlanda 
has a lower investment rate and a less effective termi-
nal structure, which is worrisome. Within the next 
ten years, the four airports are together planning to 
increase capacity by 25 million passengers – an entire 
new Arlanda – creating risks for overcapacity and 
intensified competition.

For further and a more in-depth investigation we 
recommend focussing on the development of airport 
capacity and flight connections in the Stockholm 
region, as well as on the region’s position in global 
power structures and R&D networks - two areas of 
crucial importance for the region’s potential as a 
leading metropolitan area on the international arena 
in the 2030/ 2050 perspectives.

EXECUTIVE SUMMARY EXECUTIVE SUMMARY
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Huvudslutsatser
• Östersjöområdet och Europa har och kommer

fortsättningsvis att ha en avgörande betydelse för 
Sveriges och Stockholmsregionens internationella  
utbyte och kontakter. Utanför Europa är det främst 
de snabbväxande ekonomierna i Asien, framför 
allt Kina, samt den kvarvarande ekonomiska, 
populärkulturella och politiska stormakten USA 
som tilldrar sig intresse.

• Utbytet med såväl Mellanöstern som Afrika
präglas av oroligheter, krig och förtryck, som drar 
upp flyktingströmmarna, men begränsar turism 
och handelsutbyte. På längre sikt och givet att 
situationen förbättras ges emellertid möjlighet att 
utveckla nya relationer. Sydamerika är och förblir 
däremot i de flesta avseenden en för avlägsen och 
ekonomiskt eftersatt kontinent för att sätta några 
stora avtryck i Sveriges och Stockholmsregionens 
internationella relationer.

•  I takt med regionens tillväxt har Stockholm 
successivt stärkt sin ställning som nationellt nav 
i det internationella utbytet. Regionen har haft en 
stark konkurrenskraftsutveckling efter den senaste 
finanskrisen och går framtiden till mötes med i 
princip alla indikatorer pekandes åt rätt håll. 
Men, en fortsatt specialisering högt upp i värde-
kedjan krävs för att fortsatt vara en internationellt 
framstående storstadsregion.

• Stockholmsregionens befolkningsmässiga, 
ekonomiska och politiska tyngd har medfört att 
internationaliseringen är mer utbredd och djup- 
gående än på andra håll i Sverige. Högskole- 
sektorn har en central betydelse, men också  
migrations- och resandeströmmar som stärker  
de kulturella banden och minskar de mentala  
avstånden till gagn även för handelsutbyte och 
mer formella relationer.

• Regionens bostadssituation utgör ett hinder för   
 fortsatt tillväxt och innebär ett problem i före- 
 tagens rekrytering, t ex av internationell expertis.   
 Därtill påverkas konkurrenskraften av hur region- 
 en tar sig an dagens utmaningar rörande den  
 segregerade arbetsmarknaden. En sådan arbets-  
 marknad står i motsats till de nya konkurrens- 
 förhållanden som globaliseringen drivit fram och  
 som fortsätter att öka i betydelse för det svenska   
 välståndets återväxt. 

• Fysisk tillgänglighet är en central faktor i upp-
rätthållandet av Stockholmsregionens internatio-
nella konkurrenskraft och framstående position 
inom många områden. Förbättrade flygförbindel-
ser till och utvecklat utbyte med Asien bör vara i 
fokus för de kommande 10-15 åren, framför allt 
till stadsregioner som Delhi, Mumbai, Shanghai, 
Hong Kong, Tokyo och Singapore.

Internationella relationer
Sverige är sedan länge ett i hög grad öppet och om-
världsberoende land. I spåren av globaliseringen och 
bättre och billigare kommunikationer, såväl fysiska 
som digitala, växer utrikeshandeln samt ökar den 
internationella migrationen och resandet. 

Östersjöområdet och Europa har och kommer fort-
sättningsvis att ha en avgörande betydelse för Sveriges 
och Stockholmsregionens internationella utbyte och  
kontakter. Potentialen till utökad samverkan är fort- 
satt hög, i synnerhet i öst, men geopolitiska spänningar 
och problem inom europasamarbetet riskerar under- 
minera dess realisering. Likväl är det i första hand i 
denna kontext Sveriges och Stockholmsregionens 
plats i ett internationellt sammanhang formas – igår, 
idag och så även i perspektivet 2030/2050.

Utanför Europa är det främst de snabbväxande  
ekonomierna i Asien samt den kvarvarande 
ekonomiska, populärkulturella och politiska  

Sammanfattning
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stormakten, USA, som tilldrar sig intresse. Det 21:a 
århundradet tillhör Kina, som kan förväntas ta över 
ledarrollen i den globala utvecklingen men som mö-
ter många hinder på vägen. Innan 2030 har Kina 
dock gått om USA och är en av Sveriges fem största 
handelspartners, varpå följer även utökad turism och 
migration. Samtidigt kvarstår USA som en ytterst 
central aktör i Sveriges och Stockholmsregionens ut-
landsrelationer. I skuggan av dessa stormakter blek-
nar övriga interkontinentala kontakter – bortsett från 
vissa populära turistdestinationer – och i båda fallen 
ökar komplexiteten i utbytet, med spridning över fler 
storstadsregioner i respektive land.

Utbytet med såväl Mellanöstern som Afrika präglas  
av oroligheter, krig och förtryck, som drar upp flykt- 
ingströmmarna, men begränsar turism och handels- 
utbyte. En situation som kan förväntas fortsätta 
dominera bilden på kort sikt. På längre sikt och givet 
att situationen förbättras ges emellertid möjlighet 
att utveckla nya relationer, där tidigare migranter 
kan vara en resurs och väg in i länder som Iran, Irak, 
Syrien, Afghanistan, Somalia, Eritrea m fl. Flertalet 
av dessa har dock så stora problem med sönderfallen 
samhälls- och infrastruktur att vi talar mer om åren 
efter än innan 2030 för en positiv bild att slå igenom. 
För några, t ex Iran, kan en mer positiv utveckling ske 
redan i närtid när sanktioner nu lyfts och landet med 
80 miljoner invånare åter får tillgång till världsmark-
naden.

Afrika är på längre sikt (2050) en högintressant kon-
tinent som genomgår snabb urbanisering, är rikt på 
råvaror samt har klimat och naturmiljöer som skulle 
kunna konkurrera med Sydeuropa och Thailand om 
de stora turistströmmarna. Snabbväxande metropoler 
som Lagos, Nairobi, Kinshasa och Johannesburg är 
på god väg att växa ikapp asiatiska megastäder som 
Shanghai och Bombay. Delar av Afrika är utvecklings-
mässigt där många av de asiatiska ”tigerekonomierna” 
befann sig för några decennier sedan och förutspås 
en liknande utveckling, om än med stora variationer 
mellan länder och städer. Tillväxten sker fortfarande 
från låg nivå, men för att vara med på banan när den 
väl exploderar krävs att man investerar i relationerna 
redan idag. 

Sydamerika, däremot, förblir i de flesta avseenden 
är en för avlägsen och ekonomiskt eftersatt kontinent 
för att sätta några stora avtryck i Sveriges och 
Stockholmsregionens internationella kontakter. 
Detta sagt med visst undantag för Brasilien, som 

genom sin storlek har en särställning på kontinenten, 
vare sig det handlar om kulturella influenser, turism 
och evenemang eller handel. 

Stockholmsregionens roll
I takt med regionens tillväxt har Stockholm successivt 
stärkt sin ställning som nationellt nav i det internatio-
nella utbytet. Koncentrationen av beslutsfunktioner, 
expertis, finansiella institutioner och internationella 
förbindelser gör huvudstadsregionen till en port mot 
världen för en stor del landets utåtriktade kontakter. 
Likväl som en ingång för det utländska intresset att 
investera i, flytta till eller besöka Sverige. Att analy-
sera Stockholmsregionens internationella kontakter 
handlar således samtidigt om att beakta regionens 
roll i ett nationellt perspektiv. Internationellt är det 
politisk-ekonomiska system som konkurrerar och 
interagerar med varandra. Den regionala arenan kan 
således inte beaktas frikopplat från det nationella 
sammanhanget.

Stockholmsregionen är motor i en svensk ekonomi 
som sett en stark konkurrenskraftsutveckling efter 
den senaste finanskrisen och som går framtiden till 
mötes med i princip alla indikatorer pekandes åt rätt 
håll. Stockholm är en av världens mest attraktiva  
städer när det gäller livskvalitet, jämställdhet, demo- 
krati och säkerhet – alla viktiga faktorer för den globala 
ekonomins högrörliga kompetens. För företagen är 
Stockholm synonymt med en arbetskraft i världsklass 
och en god transportinfrastruktur. Även vad gäller 
kunskapsklimat och företagsklimat har Stockholms- 
regionen en stark ställning.

Samtidigt tornar två allvarliga utmaningar upp sig. 
Regionens bostadssituation utgör ett hinder för 
fortsatt tillväxt och innebär ett problem i företagens 
rekrytering, t ex av internationell expertis. Det går inte 
att nog understryka vikten av att komma till rätta med 
detta problem. Därtill påverkas konkurrenskraften av 
hur regionen tar sig an dagens utmaningar rörande 
den segregerade arbetsmarknaden. En sådan arbets-
marknad står i motsats till de nya konkurrensförhål-
landen som globaliseringen drivit fram och som fort-
sätter att öka i betydelse för det svenska välståndets 
återväxt.

Därutöver finns anledning att uppmärksamma före-
tagens i relativa termer minskade investeringar i FoU 
i regionen samt tendensen att talanger, inte minst i 
form av snabbväxande spel- och Internetföretag, sugs 
upp av organisationer i ofta större, konkurrerande 
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stadsregioner, framför allt amerikanska. Detta gäller 
även etablerade storföretag, där huvudkontor och 
FoU-verksamhet försvunnit från regionen efter ut-
ländska förvärv. 

Naturligtvis gäller även det omvända, att utländska 
investeringar bidragit till nya ledande och utvecklan-
de funktioner i regionen, men den samlade bilden är 
att det är en stor utmaning för en relativt liten och 
perifer storstadsregion som Stockholm att vara inter-
nationellt ledande inom olika områden. En fortsatt 
specialisering högt upp i värdekedjan i kombination 
med väl utvecklad internationell tillgänglighet, dvs. 
goda flygförbindelser, krävs för att fortsatt vara en 
internationellt framstående storstadsregion.

Stockholmsregionens befolkningsmässiga, ekonomiska 
och politiska tyngd har även medfört att internatio-
naliseringen av den offentliga verksamheten är mer 
utbredd och djupgående än på andra håll i Sverige. 
Länets samtliga kommuner och regionala organ är 
aktiva i en mängd olika internationella organ, samar-
betsprogram, vänortsprojekt och forum för kunskaps-
utbyten – något som genererar en stor mängd inter-
nationella kontaktytor och nätverk mellan personer, 
organisationer och företag på lokal nivå. EU-medlem-
skapet har en viktig och starkt pådrivande roll i detta. 

Högskolesektorn har därtill en central betydelse för 
utvecklingen av Stockholms internationella profil 
och globala kontaktnät. Det omfattande utbytet av 
studenter, forskarstuderande, forskare och lärare 
mellan de stockholmska lärosätena och de större 
universiteten och forskningsinstitutionerna runt om 
i världen, garanterar en fortsatt internationalisering 
av de nyckelpersoner, yrkesgrupper och verksamheter 
som leder utvecklingen mot en allt mer globaliserad 
Stockholmsregion.

Föreningslivet och hushållen spelar också en viktig 
roll och står för en stor del av Stockholmsregionens 
internationella kontakter. På alla plan i samhällslivet 
vidgas kontaktytorna och det geografiska samman-
hanget i takt med globaliseringen. Migrations- och 
resandeströmmar stärker de kulturella banden och 
minskar de mentala avstånden till gagn även för 
handelsutbyte och mer formella relationer.

Behov av utvecklade förbindelser
Även om de digitala kontakterna får en allt större 
betydelse och i en framtid kan komma att ersätta 
en del av det fysiska kontaktbehovet, är fysisk 

tillgänglighet fortsatt en central faktor i upprätt- 
hållandet av Stockholmsregionens internationella 
konkurrenskraft och framstående position inom 
många områden. I kombination med en växande 
marknad för privatresor finns både utrymme och 
behov av utvecklade förbindelser till de främsta part-
nerekonomierna och destinationerna. 

Huvudstadsregioner är naturliga för Stockholms- 
regionen att prioritera relationer med och flygförbin-
delser till. På samma vis som Stockholmsregionen 
fyller en funktion som port till övriga Sverige och 
är nationellt beslutscentrum, råder motsvarande 
förhållande som regel även i andra länder. Huvud-
stadsregionerna är nationella kommunikationsnav 
och i många fall även viktiga bytespunkter i den 
internationella flygtrafiken. 

I vissa länder, t ex Turkiet och USA, är dock andra 
storstadsregioner än huvudstaden ekonomiskt och 
kommunikationsmässigt tongivande. I Turkiet har 
Istanbul och Medelhavskusten en mer framträdande 
roll än huvudstaden Ankara för Stockholms och Sve-
riges vidkommande. I USA är det en mängd stadsre-
gioner, framför allt New York, Chicago, Los Angeles, 
San Fransisco/Oakland och Fort Lauderdale, som 
tilldrar sig större intresse än Washington. Detsamma 
gäller Brasilien, där Rio de Janeiro och Sao Paolo är 
av större vikt såväl affärsmässigt som turistiskt än 
huvudstaden Brasilia. 

I de större nationella ekonomierna finns därtill som 
regel flera viktiga stadsregioner av stor betydelse för 
Stockholmsregionen. Så är exempelvis stadsstrukturen 
i västra Tyskland, från Hamburg ner till Munchen, av 
centralt intresse. St. Petersburg fyller en viktig roll vid 
sidan av Moskva i Ryssland och detsamma gäller bl a 
Shanghai och Hong Kong i Kina. Därtill finns ett stort 
antal framträdande städer och destinationer med mer 
turistisk prägel, framför allt i Spanien, 
Medelhavsområdet och Thailand.

Stockholmsregionen har idag relativt god täckning 
av flygförbindelser till de viktigaste destinationerna, 
i många fall direkt men också genom strategiska by-
tespunkter som Köpenhamn, London, Amsterdam, 
Frankfurt, Munchen, Istanbul, Dubai, Doha, New 
York, Chicago m fl. Bland de 50 största flygplatserna 
i Europa, sett till antal passagerare, har Arlanda 
direktflyg till 41. Tillgängligheten inom Skandinavien 
och till Europa, Mellanöstern/Afrika och Nordamerika 
(trots nedläggningen av flyglinjerna till Atlanta och 
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Philadelphia) är relativt god medan tillgängligheten 
till Asien/Stillahavsområdet och Latinamerika är 
sämre.

Mot bakgrund av genomgången i denna rapport bör 
förbättrade förbindelser till och utvecklat utbyte 
med Asien vara i fokus för de kommande 10-15 åren, 
framför allt till stadsregioner som Delhi och Mumbai 
(Indien), Shanghai och Hong Kong (Kina), Tokyo 
(Japan), Singapore och möjligtvis även Sydney 
(Australien) i Stillahavsområdet. Därtill finns anled-
ning att prioritera upp Teheran (Iran) med hänsyn till 
de borttagna internationella sanktionerna och 
den stora invandrargrupp med ursprung i landet 
som finns i Sverige.

I vissa fall finns underlag för fler direktflyg till Mellan-
östern och Asien, där Tokyo och Delhi bör ligga högt 
upp på listan, men som regel är tidseffektiva kombi-
nationer med en mellanlandning eller ett byte en mer 
framkomlig väg. Detta gäller inte minst inlandskina, 
Indien och Sydostasien, som kan förväntas ta stora 
kliv i utvecklingen kommande årtionden, men som 
ännu är för outvecklade, i synnerhet för privatresor, 
för att annat än undantagsvis motivera och bära 
direktförbindelser. Affärsresorna ger sällan tillräckligt 
underlag för långväga direktlinjer, då privatresor står 
för hela två tredjedelar av utlandsresorna via Arlanda.

Stockholmsregionens flygplatser, deras relation till 
varandra samt förmåga att anpassa sig till en växande 
efterfrågan är betydelsefulla för Stockholms framtida 
tillväxt. Arlanda har en nyckelroll och konkurrerar 

framförallt med Kastrup (Köpenhamn) samt Vanda 
(Helsingfors) vad gäller flygtrafiken till Asien. Viktiga 
faktorer i den konkurrensen är bland annat lång- 
distanslinjer till USA och Asien samt kombinationer 
av dessa med mellanlandning i Skandinavien.  
I sammanhanget är faktorer som tillstånd att flyga 
över Ryssland samt amerikansk inresandekontroll 
redan på Arlanda viktig möjliggörare. 

Konkurrensutgången påverkar även efterfrågan efter-
som flygplatser inte bara konkurrerar om resenärer 
utan även om flygkapacitet i fråga om större flygplan 
och tätare avgångar. Här spelar även antalet termina-
ler och framtida ombyggnadsplaner en viktig roll för 
hur Arlanda flygplats kommer att kunna hantera en 
ökad efterfrågan. I jämförelse med Gardemoen (Oslo), 
Kastrup (Köpenhamn) och Vanda (Helsingfors) har 
Arlanda en lägre investeringstakt och mindre effektiv 
terminalstruktur, vilket är bekymmersamt. Inom de 
närmaste tio åren planerar de fyra flygplatserna till-
sammans att öka kapaciteten med 25 miljoner passa-
gerare – dvs. ett helt Arlanda – vilket skapar risk för 
överkapacitet och hårdnad konkurrens.

För vidare och fördjupad utredning rekommenderas 
fokus på utveckling av flygplatskapaciteten och flyg-
förbindelserna i Stockholmsregionens samt regionens 
position i globala maktstrukturer och FoU-nätverk. 
Två interagerande områden, som har en avgörande 
betydelse för regionens möjligheter att vara en ledande 
storstadsregion på den internationella arenan i per-
spektiven 2030/2050.
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I denna rapport görs en genomgång och analys av 
Stockholmsregionens - i rapporten synonymt med 
Stockholms län - internationella relationer och ut- 
byten. Syftet är att dra relevanta och väl underbyggda 
slutsatser kring nuläget och utvecklingen de senaste 
15 åren, men också i ett framåtblickande perspektiv 
(2030/2050). Detta som underlag för den regionala 
utvecklingsplaneringen, beaktat regionens stora om-
världsberoende och ambitionen att i olika avseenden 
vara en ledande storstadsregion på den internationella 
arenan. De stora dragen blir därmed viktigare än 
enskilda detaljer, vilket varit styrande för rapportens 
utformning. 

I kapitel 1 ges inledningsvis en övergripande beskriv-
ning av generella mönster, drivkrafter och trender 
för de tydligaste uttrycken vad gäller det internatio-
nella utbytet; handelsrelationer, migrationssamband 
och resandeströmmar. Fokus läggs på utvecklingen 
de senaste 15 åren, dvs. sedan millennieskiftet. 
Stockholmsregionens roll inkorporeras i ett nationellt 
perspektiv då i princip hela Sverige utgör upptagnings- 
eller influensområde och drivkraft för de relationer 
som kan kopplas till regionen.

I efterföljande kapitel fördjupas bilden utifrån en 
uppdelning på samhällets fyra sektorer; företags-
sektorn (kapitel 2), offentlig sektor (kapitel 3), ideell 
sektor, dvs. föreningslivet (kapitel 4) och hushållen 
(kapitel 5). De olika sektorerna har alla genomgått en 
påtaglig internationalisering, men med delvis olika 
drivkrafter och uttryck. Det är därför angeläget att i 
möjligaste mån beskriva och analysera dem var för 
sig, som komplement till den aggregerade bilden av 
det internationella utbytet. 

Företagssektorn intar dock en särställning och be-
handlas mer utförligt än övriga sektorer, delvis också 
beroende av en bättre statistiktillgång. Behovet av och 
utmaningarna i att upprätthålla ett internationellt 
konkurrenskraftigt näringsliv är grundläggande för 
regionens utveckling. Det är därför påkallat med 
en mer detaljerad belysning av Stockholmsregionens 
näringslivs internationella kontakter och utbyten 
samt position i globala värdekedjor.

Inledning

INLEDNING
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1 | Generella mönster, drivkrafter och trender

Sverige är sedan länge ett i hög grad öppet och om-
världsberoende land. I spåren av globaliseringen och 
bättre och billigare kommunikationer, såväl fysiska 
som digitala, växer utrikeshandeln samt ökar den 
internationella migrationen och resandet. 

I takt med regionens tillväxt har Stockholmsregionen 
successivt stärkt sin ställning som nationellt nav i 
det internationella utbytet. Koncentrationen av be-
slutsfunktioner, expertis, finansiella institutioner och 
internationella förbindelser gör huvudstadsregionen 
till en port mot världen för en stor del landets utåtrik-
tade kontakter, likväl som en ingång för det utländska 
intresset att investera i, flytta till eller besöka Sverige. 
Att analysera Stockholmsregionens internationella 
kontakter handlar således samtidigt om att beakta re-
gionens roll i ett nationellt perspektiv. Internationellt 
är det politisk-ekonomiska system som konkurrerar 
och interagerar med varandra. Den regionala arenan 
kan således inte beaktas frikopplat från det nationella 
sammanhanget.

I detta inledande kapitel beskrivs och analyseras 
den aggregerade bilden av Stockholmsregionens och 
Sveriges internationella relationer och utbyte. Tre 
av de tydligaste uttrycken; handelsrelationer, migra-
tionssamband och resandeströmmar, redovisas med 
avseende på volymutveckling samt fördelning på olika 
ekonomiska block och länder samt tongivande desti-
nationer vad gäller det internationella resandet. 

Fokus läggs på utvecklingen de senaste 15 åren, 
dvs. sedan millennieskiftet. Stockholmsregionens 
roll inkorporeras i ett nationellt perspektiv – hela 
Sverige utgör i hög grad upptagnings-/influensom-
råde och drivkraft för de relationer som genom t ex 
internationell handel och resande kan kopplas till 
regionen – men särredovisas när statistiken så tillåter.

Utrikeshandel
Sverige är, i likhet med de flesta mindre nationer, 
ytterst handelsberoende. Genom utrikeshandeln 
möjliggörs en högre grad av ekonomisk specialisering 
och effektivitet än vad som skulle vara möjligt om 
landet var en sluten ekonomi. Samtidigt öppnar 
utrikeshandeln upp för internationell konkurrens, 
vilket ställer krav på förmågan att utveckla konkur-
renskraftiga erbjudanden som kan mäta sig med 
utländska producenter. 

Sveriges utrikeshandel med varor har vuxit betydligt 
under de senaste decennierna, såväl i absoluta som 
relativa tal. Varuexporten uppgick år 2014 till drygt 
1 200 miljarder kronor och låg som andel av BNP 
strax över 30 procent och därmed över genomsnittet 
för EU- och OECD. Varuimporten ligger något lägre, 
men skillnaden, dvs. överskottet i varuhandeln, har 
minskat sedan millennieskiftets rekordnivåer. 

Samtidigt har utrikeshandeln med tjänster vuxit 
kraftigt sedan 1980-talet och uppgår idag till mot- 
svarande ca 13 procent av BNP både vad gäller export 
och import av tjänster. En utveckling som i hög grad 
berör Stockholms län, med sitt starkt tjänstedomi-
nerade näringsliv. Tjänster präglar även regionens 
kopplingar till den nationella varuhandeln, där man 
i högre grad bidrar med styrande, administrativa, 
marknadsförande och utvecklande än producerande 
funktioner i internationellt verksamma företag och 
koncerner. Tjänstehandelns omfattning och betydelse 
i utrikeshandeln är dock svårfångad och kan delvis 
relateras till varuhandel, t ex vissa affärstjänster och 
utlandsresor/utländska besök kopplade till export 
och import av varor.
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Nära 40 procent av den svenska varuexporten utgörs 
av maskiner och transportmedel, dit även telekom-
produkter räknas. Sveriges basindustri inom skog, 
stål, gruvor och kemisk industri står också för en 
betydande del av varuexporten. Viktiga importvaror 
är bland annat olja, el- och teleprodukter, livsmedel 
och personbilar. Tjänstehandeln, såväl importen som 
exporten, domineras av tele-, data- och informations-
tjänster, olika slags affärstjänster (inklusive FoU) 
samt resor och transporter. 

Tongivande mönster
Sveriges handelsrelationer är starkt inriktade på 
näromgivningen. Europa står för tre fjärdedelar av 
utrikeshandeln med varor, varav merparten sker inom 
Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet, EES 
(EU samt därutöver Norge, Island och Liechtenstein). 
Den absoluta näromgivningen med länderna kring 
Östersjöområdet inklusive de nordiska grannländerna, 
står för ca 45 procent. 

Trenden för båda dessa områden är att de ökar i  
betydelse, framför allt Östersjöområdet där handels-
utbytet ökat markant sedan år 2000 med samtliga 
länder utom Lettland. Stigande oljepris och avreg-
lering/liberalisering av forna öststatsekonomier har 
varit viktiga förklaringsfaktorer till Östersjöområdets 
framfart. En utveckling som nu utmanas av oljeprisets 
kraftiga nedgång samt växande oro kopplat till kon-
flikten i Ukraina och ökade spänningar mellan öst och 
väst.

Vid sidan av de europeiska handelsförbindelserna 
står Asien för en stabil tioprocentig andel av svensk 
utrikeshandel med varor, där Kina övertagit Japans 

ledande roll medan Indien fortsatt är av mindre 
betydelse. Nordamerika har minskat avsevärt i andel 
jämfört med inledningen av 2000-talet, kopplat fram-
för allt till en relativ nedgång i utbytet med USA, och 
når endast hälften av det utbyte som idag sker med 
Asien. Sydamerika, Afrika och Mellanöstern spelar 
i sammanhanget begränsade roller, med några få 
procent vardera av den svenska utrikeshandeln. 
Värt att notera är dock att utbytet med Afrika har 
en starkt växande tendens, om än från låga nivåer. 

Den blockvisa utvecklingen avspeglar sig i vilka en-
skilda länder som har störst betydelse samt ökat/
minskat mest i svensk utrikeshandel under perioden 
2000-2014. Tyskland är Sveriges överlägset största 
enskilda handelspartner, följt av de nordiska grann-
länderna, Storbritannien, Nederländerna och USA. 
Snabbväxande Kina har tagit sig upp på tio i topp 
listan och kan förväntas fortsätta avancera. Ryssland, 
Norge och Polen är andra ekonomier som fått en allt 
större roll, medan framför allt USA, Storbritannien 
och Japan minskat i betydelse. 

Det finns mycket skrivet om drivkrafter bakom och 
mönster i utrikeshandeln. En av de mest intuitiva 
förklaringsmodellerna kring omfattningen i bilaterala 
utbyten är gravitationsmodellen, som är starkt in- 
fluerad av Newtons gravitationsteori om himlakropp- 
arnas påverkan på varandra. I internationell handel 
innebär gravitationsmodellen att storleken på handeln 
mellan två länder förväntas vara proportionell mot 
ländernas samlade BNP och omvänt proportionell 
mot avståndet mellan dem. Ju större marknad och ju 
kortare avstånd, desto mer handel. 

Figur 1. Utrikeshandel som andel av BNP. Källa SCB.
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Tabell 1. Viktigaste samt snabbast ökande/minskande  
handelspartners. Källa SCB.

 

Inom fysiken beräknas gravitationen utifrån faktorerna 
massa och avstånd. Inom den ekonomisk-geografiska 
modellen används begreppet BNP istället för massa.  
Medan relationen i förhållandet till BNP antas  
vara linjär antas relationen i förhållande till avstånd 
vara exponentiell, dvs. avståndet till den andra 

ekonomin väger relativt sett tyngre än dess BNP. Till-
sammans bildar komponenterna en ”gravitationskoef-
ficient” som kan användas för att förklara skillnader  
i handel mellan ett land och ett annat enligt formeln:
Handelsutbyte=f(Gravitationskoefficient)=f(BNP/
Avstånd2)

Även om ojämn fördelning av råvaror i världen samt 
politiska och kulturella faktorer kan leda till avsteg 
från modellen har den generellt ett högt förklarings-
värde. Tillämpad på landfördelningen av svensk varu-
handel (export+import) år 2014, där partnerländernas 
BNP år 2012 (USD till löpande växelkurs) samt det 
geografiska avståndet tillämpats som förklarande fak-
torer, erhålls ett starkt samband enligt figur 3 nedan.

Modellen är inte perfekt vid estimering av Sveriges 
handelsrelationer, t ex är utbytet med Kina, USA, 
Belgien, Nederländerna och Danmark klart större än 
vad modellsambandet indikerar, medan utbytet med 
framför allt Norge och Ryssland är lägre än förväntat. 
Men, den ger en god uppfattning om vad som kan 
förväntas givet storlek på och avstånd till andra ekono-
mier samt relationen mellan dessa faktorer. Så, givet 
en uppfattning om hur olika länders BNP kan komma 
att utvecklas kommande år finns grund att bedöma 
vilket genomslag detta kan få på Sveriges handels- 
relationer. Utgående från IMF:s bedömning av olika 
länders BNP år 2020 är det ett antal förändringar 
som kan komma att inträffa framöver.1

Andel av 
svensk 
utrikeshandel 
med varor 2000 2014

Ökning/
minskning

%-
enheter 
2000-
2014

Tyskland 14% 14% Ryssland 3%

Norge 8% 9% Kina 2%

Danmark 7% 7% Norge 2%

Storbritannien 9% 7% Polen 2%

Nederländerna 6% 7% Danmark 1%

Finland 6% 6% Nigeria 1%

USA 9% 5% Finland 1%

Frankrike 5% 4% …

Belgien 4% 4% Spanien -1%

Kina 2% 4% Italien -1%

Ryssland 1% 3% Frankrike -1%

Polen 1% 3% Japan -2%

Italien 4% 3% Storbritannien -3%

Spanien 2% 2% USA -4%

1  IMF World Economic Outlook 2015
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Figur 2. Utrikeshandeln fördelad på block. Källa SCB.

GENERELLA MÖNSTER, DRIVKRAFTER OCH TRENDER GENERELLA MÖNSTER, DRIVKRAFTER OCH TRENDER



18

I korten ligger framför allt ett fortsatt avancemang för 
de handelsrelationerna med Kina, som kan förväntas 
gå in på topp fem i det svenska varuutbytet med om-
världen. Relationerna med Storbritannien och USA, 
som med expansiv penningpolitik och starkt migra-
tionsnetto klarat sig bättre än många andra länder  
i efterdyningarna av finanskrisen, kan komma att 
återta en del av tidigare förlorad mark i Sveriges utri-
keshandel. Också Indien bör fortsätta öka i betydelse, 
även om något tydligt ”språng” ännu inte går att ur-
skilja. Detsamma gäller flera andra snabbt växande 
ekonomier i Sydostasien, men avståndet till dessa 
begränsar i allmänhet genomslaget på svensk utrikes-
handel. 

En förmodad stabilisering av förhållandena i Egypten 
torde normalisera handelsförbindelserna på högre 
nivå än dagens, medan övriga Afrika ger ett splittrat 
intryck med få klara snabbväxare för svenskt vid-
kommande, annat än möjligtvis Nigeria. I Europa 
lägger strukturella obalanser inom euroområdet och 
en åldrande befolkning sordin på tillväxtutsikterna, 
varför det svenska utbytet med kontinenten riskerar 
att drabbas av relativ nedgång (minskade andelar) 
kommande år. Undantag finns dock, där Östersjö- 
länder som Estland och Polen har potential att fort-
sätta utvecklas väl, givet att krisen i Ukraina inte 
sprider sig. Problemtyngda länder som exempelvis 
Rumänien kan också komma att resa sig och utveckla 
sina handelsrelationer. 

Ryssland, som 2000-2014 varit den snabbast ökande 
partnerekonomin för svensk utrikeshandel, är helt 
beroende av oljeprisets utveckling och den fortsatta 
geopolitiska utvecklingen, med tillhörande anspän-
ning och sanktionspolitik. Ett minskat oljeberoende
i den svenska ekonomin spelar också in, men sanno-
likt mer i perspektivet 2030-2050 än i perspektivet 
2015-2030. Ryssland har stor betydelse för den 
svenska och europeiska energiförsörjningen. Ett 
högre oljepris och avspänning i de bi- och multilaterala 
relationerna skapar samtidigt många affärsmöjlighet- 
er på den ryska marknaden medan en omvänd utveck-
ling får motsatt effekt.

Tabell 2. Marknader med sannolikhet att påtagligt öka sin 
relativa betydelse för svensk utrikeshandel på ca 10 års sikt 
jämfört nuläge.

Land

Kina Hongkong

Storbritannien Bangladesh

Indien Estland

Iran Taiwan

Egypten Malaysia

USA Rumänien

Vietnam Nigeria

Polen
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Figur 3. Gravitationsmodellen tillämpad på svensk utrikeshandel med varor. 
Källa: Swecos bearbetning av data från SCB.
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Sammantaget kvarstår bilden av Östersjöområdet 
och Europa som fullständigt dominerande i handels-
relationerna även i perspektivet 2030, men Asien kan 
successivt förväntas öka sin andel ”på bekostnad” av 
Europa. En utveckling som fortsätter även efter 2030. 
Afrika kan ta betydande steg framåt, men är en splitt-
rad kontinent med stora avstånd och politisk instabili-
tet för svenska affärsrelationer att överkomma, varför 
utvecklingen av handelsrelationerna förmodligen 
blir ytterst selektiv. Nordamerika är fortsatt betydel-
sefullt, men på en klart lägre nivå än Asien, medan 
Sydamerika och Mellanöstern sannolikt fortsätter 
vara marknader av mindre betydelse, inte minst om 
råvaruboomen från 2000-talets inledande decennium 
fortsätter ebba ut. 

Internationell migration
Migration är en naturlig del av människors livsprojekt 
och i samhällsutvecklingen. Storskaliga migrations-
rörelser kan ses som något typiskt för de senaste 300 
åren. De möjliggörs och stimuleras av den ekonomis-
ka och demografiska utvecklingen, men är samtidigt 
en del av själva utvecklingen. Migration möjliggör 
den snabba urbaniseringen och den explosionsartade 
tillväxten i nya ekonomiska centra. Migrationen är 
också en viktig faktor i framväxten av en värld där 
människor inte längre är bundna till en bestämd plats 
eller livsöde.

I en globaliserad värld har det blivit allt vanligare att 
inte bara varor, pengar och information utan även 
individer flyttar över gränser. Migrationsströmmarna 
bestäms framför allt av demografiska trender, hur 
efterfrågan på arbetskraft utvecklas i olika länder, 
och av politiska faktorer. I rapporten Den stora ut- 
maningen: Internationell migration i en globaliserad 
värld beskriver Charlotta Hedberg och Bo Malmberg 
tre huvudtrender: att färre länder kommer att ha  
stora nettoutflöden, att Afrika söder om Sahara blir 
den viktigaste utvandringsregionen och att det finns 
en ökande potential för bruttoflöden i takt med att  
allt fler länder industrialiseras.2

Internationell migration sker till stor del inom varak-
tiga nätverk av länkar och kontakter mellan länder. 
Kanaler för detta utarbetas genom exempelvis multi- 
nationella företag och tidigare migranter. Länkarna  
förstärks genom återkopplande flöden i form av åter-
flyttning och internationella kapitaltransaktioner 
samt ger upphov till global spridning av idéer och 
förmedlar både kunskap och resurser mellan platser.

Migration fyller således en viktig roll både i indi- 
videns liv och för samhällets utveckling, konstaterar 
Hedberg&Malmberg: 

 
 
”Flyttningar ger individen en chans 
att pröva lyckan i ett nytt samman-
hang. Utflyttning kan bidra till att 
lätta på trycket när trängseln blir 
stor på bostads- eller arbetsmarkna-
der. Inflyttning stimulerar den loka-
la efterfrågan och ger ett tillflöde 
av ny kompetens och nya erfaren-
heter.”3

De framhåller också att det finns en koppling mellan 
migrationsströmmar och handelsutbyte, där migra- 
tionen bygger upp transnationella nätverk som kopplar 
samman länder ekonomiskt och kulturellt. Men kon-
staterar att det också finns avigsidor, som att många 
migranter hamnar i händerna på människosmugglare, 
utnyttjas av hänsynslösa arbetsgivare eller bli utsatta 
för diskriminering. Därtill att länder med svag ekonomi 
kan förlora viktig nyckelkompetens och att större 
etnisk mångfald kan leda till social segregation i 
mottagarlandet. 

Det svenska samhället präglas historiskt av stor öppen- 
het för internationell migration och Sverige tillhör de 
länder i Europa som har högst andel utlandsfödda. 
En generös flyktingpolitik i kombination med en stark 
ekonomisk utveckling och ett i hög grad internationellt 
inriktat näringsliv har banat väg för det mångkulturella 
och utlandsinfluerade land Sverige är idag. 

In- och utvandringen i relation till befolkningen följer 
i stort samma mönster i Stockholms län som i riket. 
Från en temporär nedgång under 1970-talets oljekris 
och ekonomiska nedgång har trenden varit stigande, 
framför allt vad gäller invandringen. En växande 
divergens mellan in- och utvandring har inneburit 
ett ökat invandringsnetto. Inte minst under 2000-
talet, drivet av flyktinginvandring från konflikterna 
i Irak, Afghanistan, Syrien och Somalia, men också 
av invandring från andra EU-länder som en del av 
den fria rörligheten inom unionen.

2  Hedberg&Malmberg 2008. Den stora utmaningen. Internationell migration i en globaliserad värld.
3  Hedberg&Malmberg a.a. 2008.
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Den omfattande nettoinvandringen står för en växan-
de del av länets och rikets befolkningstillväxt. Även 
om den kortsiktigt ger upphov till kostnader i samhäl-
let, kan den långsiktigt öka den ekonomiska basen och 
bidra till en starkare ekonomisk tillväxt. Därtill ger  
en större mångfald och diversitet grund för förnyelse  
och utveckling av idéer. Samtidigt kan spänningar  
och segregation uppstå gentemot traditionella värde-
ringar och strukturer. En viktig utmaning är därför  
att inkludera nyanlända i samhället. 

Figur 4. In- och utvandring i relation till folkmängd,  
Stockholms län och riket. Källa SCB.

Ser man närmare på länderfördelningen bland ut-
landsfödda som bor i Sverige framgår att invandring 
främst skett från krig, fattigdom och förföljelse  
(Irak, Iran, fd Jugoslavien, Syrien, Somalia, Bosnien 
Hercegovina, Turkiet, Afghanistan, Chile, Libanon, 
Rumänien, Eritrea m fl)), grannländer i Östersjö- 
området (Finland, Polen, Tyskland, Danmark, Norge, 
Ryssland m fl) samt andra länder som Sverige har 
utvecklade kontakter med genom handel och resande 
(Turkiet, Thailand, Kina, Indien, USA m fl). 

Avståndet till och storleken på avsändarlandet har 
betydelse också i detta sammanhang, men det  
existerar inte motsvarande systematiska samband  
för migrationsvolymerna som för utrikeshandeln. Sett  
till utvecklingen 2000-2014 är det främst faktorerna 
krig, förföljelse och relativ fattigdom som kan kopplas 
till de stora invandrargrupperna. Intressant att notera 
är även den stora minskning av finlandsfödda som 

skett på senare år – förmodligen kopplat både till 
viss återflyttning till det forna hemlandet men även till 
stigande dödstal inom gruppen.

Tabell 3. Främsta samt snabbast ökande/minskande  
ursprungsländerna bland utlandsfödda i Sverige. Källa SCB.

Främsta ursprungsländerna Antal 2014

Finland 158 488

Irak 130 178

Polen 81 697

Iran 68 436

Jugoslavien (fd) 67 892

Syrien 67 671

Somalia 57 906

Bosnien och Hercegovina 57 289

Tyskland 49 359

Turkiet 46 146

Danmark 42 374

Norge 42 301

Thailand 38 129

Kina 28 699

Afghanistan 28 443

Chile 28 216

Libanon 25 699

Rumänien 24 666

Storbritannien 24 399

Indien 21 929
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Snabbast ökande/minskande 2000-2014

Irak 80 806 

Syrien 53 509 

Somalia 44 824 

Polen 41 574 

Thailand 27 776 

Afghanistan 24 156 

Kina 20 549 

Eritrea 18 773 

Iran 17 335 

Serbien och Montenegro 16 124 

Turkiet 14 252 

Rumänien 12 890 

Ryssland 12 505 

Tyskland 11 204 

Indien 10 819 

…

Sovjetunionen (fd) -1 769 

Tjeckoslovakien (fd)’ -1 851 

Jugoslavien (fd) -4 080 

Finland -36 959 
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Bilden är i stort densamma i Stockholms län som i 
riket vad gäller främsta samt snabbast ökande/ 
minskande ursprungsländerna. Några nämnvärda 
skillnader är att de nordiska grannländerna står för en 
något mindre andel av de utlandsfödda i Stockholms län 
än i riket. Istället är andelen utlandsfödda från annat 
EU-land än norden något högre i Stockholms län.

Stockholms län har även en något större andel invand-
rade från Turkiet och Sydamerika medan andelen  
från forna Jugoslavien ligger på en lägre nivå än för 
riket. Det är ett känt faktum att medan många andra 
invandrargrupper sökt sig till huvudstadsregionen  
har de som kom från dåvarande Jugoslavien i högre 
grad stannat kvar ute i landet. Sammantaget är  
Stockholms län dock starkt överrepresenterat, med 
hela 23 procent av befolkningen född i något annat 
land än Sverige. Motsvarande värde för riket var  
16,5 procent i slutet av år 2014. Den internationella 
migrationen är således i hög grad ett storstadsfenomen.

Ser vi till landfördelningen bland utvandrande 
svenskar är bilden delvis överlappande. Även här 
framträder grannländerna och stora partnerekonomier 
som viktiga, men också kända turistmål återfinns 
bland de populäraste länderna att flytta till, liksom 
länder med tidigare omfattande migration till Sverige 
(återflyttare).

För att få en uppfattning om den ackumulerade för-
delningen av utlandssvenskar, där även periodvis 
utlandsboende finns med, får vi se till organisationen 
Svenskar i Världens senaste kartläggning (2015)4. 
Enligt den bor det drygt 660 000 svenskar utom-
lands, motsvarande knappt sju procent av Sveriges 
befolkning. De vanligaste länderna för utlandssvenskar 
att bosätta sig i är USA, Storbritannien, Norge och 
Spanien. En knapp fjärdedel av utlandssvenskarna 
bor i de två populäraste städerna, London och Oslo. 

Många har även sökt sig till ett varmare klimat, där 
Spanien och Thailand ligger högt upp på listan. 
Problemen i Grekland har däremot minskat intresset 
att bosätta sig där och inte heller Turkiet eller Portugal 
återfinns bland de länder flest utlandssvenskar valt att 
bosätta sig i. Portugal har på senare tid uppmärksam-
mats för den kraftiga ökning av svenska pensionärer 
som valt att flytta till landet, som, utöver ett behagligt 
klimat, har generösa skatteregler för målgruppen, och 
kommer troligtvis att finnas med på listan kommande 
år.

 

Tabell 4. Utvandring från Sverige i genomsnitt  
per år 2000–2014, per mottagarland. Källa SCB.

Tabell 5. Utlandsboende svenskar per bosättningsland.  
Källa Svenskar i Världen.

Utvandring till
Snitt, antal per  

år 2000–2014

Norge 6 068

Danmark 3 796

Storbritannien och Nordirland 3 604

USA 3 250

Finland 3 117

Tyskland 1 843

Spanien 1 226

Frankrike 951

Kina 883

Australien 785

Polen 696

Schweiz 609

Nederländerna 566

Indien 540

Irak 520

Grekland 460

Thailand 457

Kanada 446

Italien 435

Island 418

Bosättningsland Antal 2015

USA 150 000

Storbritannien 90 000

Spanien 90 000

Norge 90 000

Frankrike 30 000

Tyskland 23 000

Thailand 20 000

Finland 15 000

Danmark 15 000

Italien 12 000

Australien 11 000

Schweiz 10 000

Belgien 10 000

Kanada 7 000

Nederländerna 6 500

Chile 5 000

Kina 4 000

Israel 4 000

Förenade Arabemiraten 4 000

Brasilien 4 000

Österrike 3 500

4  www.sviv.se/uppdrag/politik-paverkan/kartlaggningen/
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Utlandsresande och  
utländska besök
Utlandsresande och besökare har med stigande 
välstånd blivit en allt viktigare faktor i Sveriges och 
Stockholmsregionens internationella kontakter.  
Men, man bör minnas att en del av det som kallas 
turism utgörs av besök kopplade till affärs- och 
arbetsresor. Det ter sig också allt vanligare att dessa 
två syften kopplas samman, dvs. att man kombinerar 
arbetsresor med någon eller några dagars privat 
vistelse på resmålet. Eller tvärtom jobbar några 
dagar på distans när man är på semester.

Enligt Tillväxtverkets gränsundersökning (IBIS) om 
inkommande besökare till Sverige år 2014 var huvud- 
syftet i 84 procent av fallen en privatresa, medan 
Swedavias resvaneundersökning på Arlanda för år 
2014 indikerar att två tredjedelar är privatresor.  
Tillväxtverkets högre värde förklaras av att den  
undersökningen är mer heltäckande och transports- 
lagsoberoende. Privatresandet väger tungt i båda  
fallen och är således den starkast pådrivande faktorn 
för de växande internationella kontakterna kopplade 
till utlandsresande och besök från utlandet.

En noggrannare analys av affärs- resp. privatresandet 
återfinns i efterföljande kapitel, med koppling till 
Stockholmsregionen. I korthet kan konstateras att 
såväl svenskarnas utlandsresor som de utländska 
besöken till Sverige till stor del domineras av grann-
länder i Norden och Östersjöområdet samt Storbri-
tannien och USA. De nordiska besökarna svarar för 
omkring en tredjedel av alla besök och dominerar 
kraftigt vad gäller endagsbesök. Svenskarna reser 
därtill i hög grad till populära besöksmål i varmare 

länder, framför allt i närliggande länder som Spanien, 
Italien, Turkiet, Grekland, Frankrike m fl. Dessa 
mönster står sig väl över tid, men enskilda fluktua- 
tioner förekommer. Till exempel har Egypten minskat 
kraftigt i popularitet bland svenska semesterfirare  
efter den ”arabiska våren” och den politiska instabilitet 
som har pågått sedan dess.

Stockholms län delar i stort denna bild, men har en 
större tyngd på Finland och Ryssland samt mer lång-
väga europeiska och utomeuropeiska inresande än 
övriga landet, medan Norge och Danmark spelar en 
mindre roll än för riket. Stockholmsregionen berörs 
inte nämnvärt av den omfattande gränshandel och 
interaktion som präglar gränsområdena mot Norge 
och Danmark. Istället får regionens relativa närhet  
till grannländerna österut stort genomslag, liksom  
huvudstadsrollen och Arlandas ställning som natio-
nell nod för de internationella flygförbindelserna. 

Tesen att svenskarna söker sig allt längre bort i sitt 
resande är i huvudsak en myt – jordenruntresor är 
fortsatt en relativt marginell företeelse och närhets-
principen lika gällande här som för utrikeshandeln. 
Endast USA och Thailand återfinns som utomeuro-
peiska destinationer bland de 15 länder Sverige har 
störst resande till/från. Kina återfinns först på plats 
20 och flödena till/från övriga Asien, Afrika och 
Sydamerika är jämförelsevis små. Det är möjligt att 
Stockholmarna, till följd av högre medelinkomst och 
bättre tillgång till internationella flygförbindelser,  
i viss mån har ett annat och mer långväga resmönster, 
men statistik finns inte att tillgå som kan vederlägga 
detta.

Figur 5. Utrikestrafik vid Arlanda flygplats, antal passagerare 1992-2014. 
Källa Swedavia.
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Detta kan jämföras med den bild som ges av det inter-
nationella resandet via Arlanda (tabell 7). Överlapp-
ningen med det nationella mönstret över besök till/
från utlandet är stor, vilket avspeglar Arlandas stora 
betydelse för landets omvärldskontakter. Av omkring 
20 miljoner utgående/inkommande utlandsbesök 
vardera, dvs. totalt ca 40 miljoner resor, gick nära 
hälften, drygt 17 miljoner, via Arlanda under 2014. 
Lägger man till närliggande Stockholm Skavsta Airport 
uppgick antalet resande via Stockholmsregionen till 
över 18 miljoner. Därtill spelar den internationella 
färje- och kryssningstrafiken en viktig roll, med drygt 
10 miljoner resande årligen från Stockholms hamnar, 
framför allt till/från Finland och Baltikum. Samman-
taget går därmed omkring två tredjedelar av samtliga 
utlandsresor till/från Sverige via Stockholmsregionen, 
med ett upptagnings- och avsättningsområde som i 
hög grad är både storregionalt (kringliggande län) 
och nationellt.

Resandet via färje- och kryssningstrafik är förhållande- 
vis stabilt. Däremot har de internationella kontak-
terna via Arlanda genomgått betydande förändringar 
sedan millennieskiftet, varav merparten är kopplade 
till det privata resandet. En kraftigt växande marknad 
för kortare storstadsresor på överkomligt tids- och 
prisavstånd skiner igenom, liksom Turkiets framfart 
som semestermål. Därtill det ökade utbytet med Asien, 
främst Kina och Indien, samt den internationella mig-
rationen från oroshärdar i Mellanöstern. 

Nedgången i resandet till/från Dominikanska repu-
bliken är uteslutande kopplat till fritidsresandet, där 
landet minskat i popularitet som semestermål jämfört 
åren kring 2000. Nedgångarna vad gäller Spanien 
(modesta i sammanhanget) och Belgien är däremot 
främst kopplade till affärsresande. En kraftig ekono-
misk nedgång efter finanskrisen är en naturlig förkla-
ring för Spaniens vidkommande. För Belgiens del är 
utvecklingen av direktflyg från Bromma till Bryssel 
huvudförklaringen bakom det minskade affärsresan-
det via Arlanda, dvs. ingen reell förändring har skett 
sett ur Stockholmsregionens perspektiv.

Land
Utresande 

till  
(TDB 2013)

Inresande 
från 

(IBIS 2014)

Totalt  
antal

(miljo-
ner)

Norge 0,9 5,5 6,4

Finland 1,2 4,0 5,2

Danmark 1,2 3,6 4,8

Tyskland 0,8 1,5 2,3

Spanien 2 0,2 2,2

Storbritannien 0,8 0,7 1,6

USA 0,5 0,5 1,0

Frankrike 0,6 0,3 0,9

Italien 0,6 0,2 0,8

Turkiet 0,7 <0,1 0,7

Grekland 0,6 <0,1 0,7

Polen 0,2 0,5 0,7

Ryssland <0,1 0,5 0,6

Estland 0,2 0,3 0,4

Thailand 0,3 <0,1 0,4

Resande 
från

Resande 
till

Totalt 
2014

Spanien 135 191 657 993 793 184

Storbritannien 406 275 345 992 752 267

Tyskland 427 871 288 371 716 242

Norge 439 780 266 267 706 047

Finland 400 725 160 697 561 422

Danmark 302 471 216 159 518 630

USA 237 722 274 119 511 841

Frankrike 176 854 218 408 395 262

Turkiet 31 865 249 410 281 275

Grekland 34 973 236 200 271 173

Italien 85 367 169 957 255 324

Schweiz 139 065 99 834 238 899

Nederländerna 146 336 90 636 236 972

Thailand 29 980 171 782 201 762

Österrike 53 862 68 816 122 678

Ryssland 78 934 38 709 117 643

Tabell 7. Utlandsresor och utländska besök 
per land (slutdestination). Källa Swedavia.

Tabell 6. Utlandsresor och utländska besök 
per land. Källa TDB 2013, IBIS 2014.
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Resande via Arlanda
500 000

Land Ändring 2000–2014
Framträdande destinationer 
(fetstil=stark ökning 2007–2014)

Tyskland 427 562 Berlin, Frankfurt, Munchen, Dusseldorf, Hamburg,  
Köln, Stuttgart

Norge 278 047 Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Tromsö

Storbritannien 255 621 London, Edinburgh, Manchester, Glasgow

Danmark 233 482 Köpenhamn, Billund

Turkiet 215 128 Antalya, Istanbul, Bodrum

USA 173 978 New York, Los Angeles, Chicago, Fort Lauderdale,  
San Fransisco, Boston, Oakland, Washington, Miami (-)

Frankrike 157 081 Paris, Nice

Nederländerna 122 168 Amsterdam

Schweiz 121 550 Zurich, Geneve

Finland 92 803 Helsingfors, Vasa, Uleåborg, Tammerfors (-), Åbo (-)

Thailand 92 655 Bangkok, Phuket (-), Krabi

Italien 80 246 Rom, Milano, Venedig, Bologna (-)

Kroatien 73 623 Split, Dubrovnik

Ryssland 63 513 Moskva, St Petersburg

Österrike 61 496 Wien

Tjeckien 54 194 Prag

Kina 51 558 Peking, Shanghai, Hong Kong

Indien 44 762 Delhi, Bombay

Polen 39 003 Warsawa, Krakow

Förenade Arabemi-
raten

36 644 Dubai

Litauen 35 573 Vilnius

Irak 33 015 Erbil, Bagdad

Australien 31 878 Sydney

Iran 25 805 Teheran

Japan 24 943 Tokyo

…

Dominikanska Rep. -25 490 Puerto Plata

Belgien -29 326 Bryssel

Spanien -33 333 Barcelona, Mallorca, Alicante, Kanarieöarna, Madrid, Malaga

Tabell 8. Ökning/minskning 2000-2014 av antalet resande  
via Arlanda utrikes, per destination. Källa Swedavia

Figur 6. Stockholmsregionens kontaktlandskap – framträdande 
destinationer efter flygresenärer från Arlanda (slutdestination). 
Källa Swedavia.
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Sammanför vi informationen från RVU Arlanda med 
den gällande utrikeshandel, internationell migration 
och turism (tabell 9) framträder det klart starkaste 
sambandet med turistströmmarna, medan sambandet 
med handels resp. migrationsströmmarna är betydligt 
svagare. Förvisso är detta ganska självklart – infor-
mationsmässigt överlappar RVU Arlanda i högre grad 
med turismstatistiken – men det är likväl en viktig 
insikt för utvecklingen av flygförbindelser. Utan ett 
underlag av privatresenärer till och från en viss 
destination är det svårt att få tillräcklig beläggning.

Tabell 9. Landranking: RVU Arlanda kontra handel, migration 
och turism. Källa Swedavia, SCB, TDB och IBIS.

Digitala kontakter
I detta kapitel bör det även sägas några ord om de 
digitala kontakter som står för en allt större del av vår 
vardagliga interaktion över landgränserna. Förvisso 
har det också historiskt funnits möjlighet att via post- 
och teletrafik kommunicera med utlandet, men den 
revolution den digitala tekniken och Internet fört med 
sig har i grunden påverkat förutsättningarna för det 
internationella utbytet och kontakterna. 

Idag är en stor del av världen uppkopplad och i allt 
större utsträckning ersätter och kompletterar vi fysisk 
interaktion med elektronisk. De digitala förbindelserna 

är därmed en minst lika viktig förutsättning för in-
ternationellt utbyte som de fysiska. Möjligheten till 
global informationsackumulering och spridning, 
e-handel, interaktiva sociala medier och underhåll-
ningsplattformar ger oss nya möjligheter att driva 
samhällsutvecklingen. Men, också nya hot i form av 
desinformationskampanjer, elektronisk brottslighet, 
terrorism, oönskad övervakning, kränkning osv. 

I teorin innebär det här en ökad frikoppling i rummet, 
där avståndets betydelse för interaktionen minskar 
till förmån för andra faktorer som skillnader i pris, 
kunskap och kompetens, intressen, kultur och värder- 
ingar etc. Så har också skett inom ramen för globala 
produktions-, kunskaps- och livsstilsnätverk, men 
fortsatt med tydliga kopplingar till den fysiska verk-
ligheten och närhetsprincipen. Också på Internet 
interagerar vi i högre grad med människor och or-
ganisationer i vår relativa närhet än på andra sidan 
jorden. Något organisationerna förhåller sig till, med 
plattformar och innehåll anpassade till den nationella 
kontexten. 

Vi må existera i en globalt sammanflätad värld, men 
lever i hög grad i det lokala och är fortsatt mer benäg-
na att hitta samverkansmöjligheter på nära håll än 
över långa avstånd. Om detta en dag förändras åter-
står att se. Den tekniska möjligheten finns, men också 
språkliga och kulturella barriärer samt ett nedärvt 
behov att kunna ”se och lukta”. Det är dock ett rimligt 
antagande att vi med Internetgenerationens uppväxt 
och en allt mer informations-, kunskaps- och inno-
vationsdriven ekonomi successivt frigör oss från de 
historiska banden, precis som industrialiseringen och 
urbaniseringen frigjorde människor från ett snävare 
sammanhang. 

Sammanfattande reflektioner
Redovisningen och analysen i detta kapitel visar  
entydigt på den stora betydelse Östersjöområdet och 
Europa har och fortsättningsvis kommer att ha för 
Sveriges och Stockholmsregionens internationella 
utbyte och kontakter. Tidigare förhoppningar om 
en central roll kopplad till Östersjöperspektivet och 
Östeuropa efter järnridåns och kommunismens fall 
har i hög grad materialiserats. Potentialen till utökad 
samverkan är fortsatt hög, framför allt i öst, men 
geopolitiska spänningar och problem inom europa-
samarbetet riskerar underminera dess realisering.
Likväl är det i första hand i denna kontext Sveriges 
och Stockholmsregionens plats i ett internationellt 
sammanhang formas – igår, idag och så även i per-
spektivet 2030/2050.

Rankning utifrån

Land
RVU 
Arlanda

Han-
del

Migra-
tion Turism

Spanien 1 14 6 5

Storbritannien 2 4 5 6

Finland 3 6 1 2

Tyskland 4 1 8 4

Norge 5 2 3 1

USA 6 7 2 7

Danmark 7 3 15 3

Frankrike 8 8 17 8

Grekland 9 53 32 11

Italien 10 13 23 9

Thailand 11 39 12 15

Schweiz 12 21 34 20

Nederländerna 13 5 27 16

Turkiet 14 18 16 10

Österrike 15 17 45 18

Ryssland 16 11 26 13

Belgien 17 9 35 u.s.

Portugal 18 33 68 u.s.

Polen 19 12 7 12

Kina 20 10 19 u.s.
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Inom Östersjöområde fortsätter Tyskland och de 
nordiska grannländerna att dominera, medan Polen 
och de baltiska länderna är marknader av intresse för 
utökad handel, turism och migration och därtill viktiga 
transitländer för godsflöden. Ryssland är av stor bety-
delse för svensk och europeisk energiförsörjning och 
en marknad många hyst stora förhoppningar kring, 
men den senaste tidens utveckling är illavarslande 
och har medfört påtagliga bakslag i relationerna. Det 
är dock för tidigt att säga om landets öppnare period 
är att betrakta som en historisk parentes. 

Östersjöperspektivet accentueras av att samarbetet 
inom EU förefaller knaka i fogarna, med en växande 
klyfta mellan det förhållandevis välmående nord 
och problemtyngda syd. Obalanserna i det monetära 
samarbetet, en ojämn och överlag svag ekonomisk 
utveckling samt omfattande migrationsströmmar 
såväl inom som till unionen har satt fingret på samar-
betets svaga punkter och avslöjat en oförmåga att visa 
handlingskraft och solidaritet i gemensamma utma-
ningar. I kombination med en åldrande befolkning 
och välfärdssystem under press skapas grogrund för 
populistiska och nationella strömningar som kan  
underminera den fria rörligheten och utbytet. 

EU-samarbetet är tillräckligt viktigt för den inre 
marknaden och balansen i relationerna till USA, Kina 
och Ryssland, att det med hög sannolikhet lever kvar 
åtminstone i det korta perspektivet. Men, det som en 
gång förefallit oundgängligt och irreversibelt ifråga-
sätts allt mer såväl inom som mellan länder. Oavsett 
formerna är och förblir emellertid Europa en strate-
gisk partner i politik och ekonomi samt för turism och 
migration. Vi står och faller i hög grad med utveck-
lingen i vårt närområde. I perspektivet 2030 förskjuts 
dock tonvikten möjligtvis än mer mot Östersjöområdet 
och därtill Storbritannien för Sveriges och Stock-
holmsregionens vidkommande. Något som i sådana 
fall kan förväntas öka migrationstrycket från länderna 
i söder i takt med att obalanserna intensifieras.

Utanför Europa är det främst de snabbväxande eko-
nomierna i Asien samt den kvarvarande ekonomiska, 
populärkulturella och politiska stormakten, USA,  
som tilldrar sig intresse. Det 21:a århundradet till- 
hör Kina, som kan förväntas ta över ledarrollen i den 
globala utvecklingen men som möter många hinder 
på vägen. Innan 2030 har Kina gått om USA och är en 
av Sveriges fem största handelspartners, varpå följer 
även utökad turism och migration. Samtidigt kvarstår 
USA som en ytterst central aktör i Sveriges och 

Stockholmsregionens utlandsrelationer. I skuggan  
av dessa stormakter bleknar övriga interkontinentala 
kontakter – bortsett från vissa populära turistdestina- 
tioner – och i båda fallen ökar komplexiteten i utbytet,  
med spridning över fler storstadsregioner i respektive 
land.

Även övriga Asien kan förväntas öka sin betydelse, 
men avståndet begränsar signifikant genomslaget på 
Sverige och Stockholmsregionen. Enskilda storstads-
regioner har och fortsätter utveckla viktiga roller, men 
utbytet sker i första hand mellan politisk-ekonomiska 
system som formas på den nationella nivån samt  
genom multilaterala avtal. 

I den kontexten är och förblir t ex Singapore av mindre 
betydelse för svensk del – stadsstaten är viktig i sig 
men ingen port till något större. Indien, däremot, är 
en ytterst intressant marknad, men genomsyras av ett 
kastsystem, byråkrati och korruption som påtagligt 
hämmar dess utveckling. Utan en radikal omstöpning 
av landet kommer dess stora potential inte att frigöras 
och utbytet med Sverige och Stockholmsregionen för-
bli på en betydligt lägre nivå än med Kina. Likväl är 
landet i kraft av sin storlek betydelsefullt och viktigt 
för Sverige och Stockholmsregionen att utveckla goda 
förbindelser till – såväl i perspektivet 2030 som 2050.

Också Japan, som är världens tredje största ekonomi 
efter USA och Kina, borde vara av stor betydelse för 
Sverige, men har historiskt varit svår för utlänningar 
och utländska företag att etablera sig i. Sedan 2000, då 
telekomindustrin (främst Ericsson) skördade betydan-
de framgångar, har landets andel av svensk utrikeshan-
del med varor minskat från tre till endast en procent. 
Något uppsving är inte i sikte. Tvärtom innebär Japans 
strukturella problem med åldrande befolkning och stor 
statsskuld risk för ytterligare nedgång. Men, landet 
fortsätter vara en av världens största ekonomier och en 
attraktiv och spännande kultur för många att besöka. 

Utbytet med såväl Mellanöstern som Afrika präglas av 
oroligheter och krig, som drar upp flyktingströmmar-
na, men begränsar övrigt resande och handelsutbytet. 
En situation som kan förväntas dominera bilden även 
kommande år. På längre sikt och givet att situationen 
förbättras ges emellertid möjlighet att utveckla nya 
relationer, där tidigare migranter kan vara en resurs 
och väg in i länder som Iran, Irak, Syrien, Afghanistan, 
Somalia, Eritrea m fl. Flertalet av dessa har dock så 
stora problem med sönderfallen samhälls- och infra-
struktur att vi talar mer om åren efter än innan 2030 
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för en positiv bild att slå igenom. För andra, t ex Iran, 
kan en mer positiv utveckling ske redan i närtid när 
sanktioner nu lyfts och landet med 80 miljoner in- 
vånare åter får tillgång till världsmarknaden.

Afrika är på längre sikt (2050) en högintressant 
kontinent som genomgår snabb urbanisering, är rikt 
på råvaror samt har ett klimat och naturmiljöer, 
t ex i Somalia, som skulle kunna konkurrera med 
Sydeuropa och Thailand om de stora turistströmmar-
na. Snabbväxande metropoler som Lagos, Nairobi, 
Kinshasa och Johannesburg är på god väg att växa 
ikapp asiatiska megastäder som Shanghai och Bombay. 
Delar av Afrika är utvecklingsmässigt där många av 
de asiatiska ”tigerekonomierna” befann sig för några 
decennier sedan och förutspås en liknande utveckling, 
om än med stora variationer mellan länder och städer. 
Tillväxten sker fortfarande från låg nivå, men för att 
vara med på banan när den väl exploderar krävs att 
man investerar i relationerna redan idag.

Sydamerika, däremot, förblir i de flesta avseenden 
är en för avlägsen och ekonomiskt eftersatt kontinent 
för att sätta några stora avtryck i Sveriges och  
Stockholmsregionens internationella kontakter.  
Detta sagt med visst undantag för Brasilien, som ge-
nom sin storlek har en särställning på kontinenten, 
vare sig det handlar om kulturella influenser, turism 
och evenemang eller handel med varor. 

Huvudstadsregionerna  
som regel viktigast
Huvudstadsregioner är naturliga för Stockholmsregi-
onen att prioritera relationer med och flygförbindelser 
till. På samma vis som Stockholmsregionen fyller en 
funktion som port till övriga Sverige och är nationellt 
beslutscentrum, råder motsvarande förhållande som 
regel även i andra länder. Huvudstadsregionerna är 
nationella kommunikationsnav och i många fall även 
viktiga transfernoder i den internationella flygtrafiken. 

I vissa länder, t ex Turkiet och USA, är dock andra 
storstadsregioner än huvudstaden ekonomiskt och 
kommunikationsmässigt tongivande. I Turkiet har 
Istanbul och Medelhavskusten en mer framträdande 
roll än huvudstaden Ankara för Stockholms och 

Sveriges vidkommande. I USA är det en mängd  
stadsregioner, t ex New York, Chicago, Los Angeles 
och San Fransisco/Oakland, som tilldrar sig större 
intresse än Washington. Detsamma gäller Brasilien, 
där Rio de Janeiro och Sao Paolo är av större vikt  

såväl affärsmässigt som turistiskt än huvudstaden 
Brasilia. 

I de större nationella ekonomierna finns därtill som 
regel flera viktiga stadsregioner. Så är exempelvis 
stadsstrukturen i västra Tyskland, från Hamburg ner 
till Munchen, av centralt intresse. St. Petersburg 
fyller en viktig roll vid sidan av Moskva i Ryssland 
och detsamma gäller Shanghai och Hong Kong i Kina. 
Därtill finns ett stort antal framträdande städer och 
destinationer med mer turistisk prägel, framför allt 
i Spanien, Medelhavsområdet och Thailand.

Stockholmsregionen har idag relativt god täckning 
av flygförbindelser till de viktigaste destinationerna, 
i många fall direkt men också genom strategiska by-
tespunkter som Köpenhamn, London, Amsterdam, 
Frankfurt, Munchen, Istanbul, Dubai, Doha, New 
York, Chicago m fl. Bland de 50 största flygplatserna i 
Europa, sett till antal passagerare, har Arlanda direkt-
flyg till 41. Tillgängligheten inom Skandinavien och 
till Europa, Afrika och Nordamerika (trots nedlägg-
ning av flyglinjerna till Atlanta och Philadelphia) är 
god medan tillgängligheten till Asien/Stillahavs- 
området och Latinamerika är sämre.5

Mot bakgrund av genomgången i denna rapport bör 
förbättrade förbindelser till och utvecklat utbyte 
med Asien vara i fokus för de kommande 10-15 åren, 
framför allt till stadsregioner som Delhi och Mumbai 
(Indien), Shanghai och Hong Kong (Kina), Tokyo 
(Japan), Singapore och möjligtvis även Sydney 
(Australien). Därtill finns anledning att prioritera 
upp Teheran (Iran) med hänsyn till de lyfta interna-
tionella sanktionerna och den stora invandrargrupp 
med ursprung i landet som finns i Sverige.

I vissa fall finns underlag för fler direktflyg till 
Mellanöstern och Asien, där Tokyo och Delhi bör 
ligga högt upp på listan, men som regel är tidseffek-
tiva kombinationer med en mellanlandning eller ett 
byte en mer framkomlig väg. Detta gäller inte minst 
inlandskina, Indien och Sydostasien, som kan för-
väntas ta stora kliv i utvecklingen kommande årtion-
den, men som ännu är för outvecklade, i synnerhet 
för privatresor, för att annat än undantagsvis moti-
vera och bära direktförbindelser. Affärsresorna ger 

sällan tillräckligt underlag för långväga direktlinjer, 
då privatresor står för hela två tredjedelar av utlands-
resorna via Arlanda.

5  PM En Bättre Sits B2 flygplatser. Sweco 2015.
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Destination
Resande 
till/från

Slut- 
destination

Andel  
privat

Tillväxt 07-14

KÖPENHAMN 1 446 194 64% 40% 29%

LONDON 1 438 638 83% 67% 61%

OSLO 1 356 379 69% 43% 18%

HELSINGFORS 1 037 512 78% 52% 27%

AMSTERDAM 691 203 68% 59% 54%

FRANKFURT 623 505 49% 56% 44%

PARIS 586 439 85% 71% 39%

BERLIN 534 531 80% 71% 177%

ISTANBUL 434 580 35% 77% 77%

MÜNCHEN 431 234 54% 61% 31%

ZÜRICH 387 930 73% 68% 32%

NEW YORK 369 263 93% 80% 28%

GRAN CANARIA 317 648 92% 98% 87%

BARCELONA 302 606 98% 83% 78%

BANGKOK 287 952 80% 93% -9%

WIEN 262 041 68% 67% 38%

ANTALYA 248 025 100% 96% 110%

PALMA 227 211 100% 97% 25%

DUBAI 219 273 49% 80% 248%

MALAGA 216 999 107% 93% 29%

NICE 180 834 111% 89% 56%

MOSKVA 180 018 71% 67% 27%

PRAG 178 603 103% 78% 61%

GENEVE 168 987 108% 79% 99%

RIGA 167 240 63% 55% 35%

ROM 161 477 108% 77% 52%

DÜSSELDORF 159 351 106% 47% 121%

REYKJAVIK 147 181 61% 73% 14%

CHICAGO 138 859 50% 63% -8%

DOHA 136 906 8% 65% 0%

ALICANTE 136 626 105% 96% 44%

HAMBURG 136 454 107% 57% 118%

CHANIA 123 228 98% 99% 6%

BEIJING 119 565 61% 63% -48%

BERGEN 119 120 132% 61% 84%

BRYSSEL 118 015 113% 43% -7%

TENERIFFA 110 673 98% 99% 28%

MANCHESTER 110 459 122% 60% 31%

DUBLIN 106 190 119% 70% 60%

Tabell 10. Flygresenärer till/från Arlanda utrikes år 2014 enligt 
trafikstatistik (Swedavia 2014) samt slutdestination jmf resande, 
andel privatresor och tillväxt 2007-2014 enligt RVU Arlanda 2014.

GENERELLA MÖNSTER, DRIVKRAFTER OCH TRENDER



29

2.1 Inledning
Detta kapitel ger en mer detaljerad belysning av 
Stockholms näringslivs internationella kontakter 
och utbyten, och skall ses som en vidareutveckling 
av beskrivningen i kapitel 1. Huvuduppgiften är att 
beskriva hur utbytet mellan Stockholms näringsliv, 
å ena sidan, och omvärldens näringsliv, å den andra, 
kommer att se ut i framtiden. 

Utmaningen ligger i att detta utbyte, som vi känner 
det på en aggregerad nivå – i termer av handel och 
andra typer av flöden – är resultatet av en mycket stor 
mängd faktorer. Det omfattar i princip alla industrier 
och sektorer och sker på företags- och individnivå. 
På detaljnivå är det internationella näringslivsutbytet 
därför oöverskådligt. Men det är samtidigt på detalj-
nivån som politiska beslut får effekt – varför det är 
viktigt att i relativt hög upplösning förstå mekanis-
mer, drivkrafter och hinder på denna nivå. Lösningen 
är att låta analysen pendla mellan aggregationsnivåer-
na; att först förstå de övergripande utfallen och sedan 
genom väl utvalda djupdykningar förstå och förklara 
de bakomliggande drivkrafterna och hindren. 

Ett ramverk för att förstå Stockholms 
utveckling relativt omvärlden
Framtiden avgörs i detaljerna, men avslöjas på makro- 
nivå. Indikatorer kan därför med fördel användas för 
att avgöra vilket utgångsläge Stockholm har och vilka 
utvecklingsvägar som ligger öppna. 

För att bedöma utgångsläget för utvecklingen mot 
2030, med utblick mot 2050, använder studien två 
övergripande indikatorer. Den första indikatorn är 
näringslivets komplexitet – det vill säga inom hur 
många unika områden Stockholms näringsliv är inter-
nationellt konkurrenskraftigt. Den andra indikatorn 
är näringslivets förnyelseförmåga – det vill säga  
näringslivets förmåga att behålla en stark position 
relativt omvärlden över tid. En styrka i dessa  

indikatorer antas tyda på att Stockholms näringsliv 
kan förvänta sig en positiv utveckling längs etablerade 
banor. En försvagning kan på samma sätt antas tyda 
på en försämring utifrån etablerade mönster. Dessa 
två indikatorer, som utgör den första delen av ana-
lysramverket, förklaras och analyseras i avsnitt 2.2, 
tillsammans med kompletterande analyser som syftar 
till att stärka den bild som ges.

Indikatorerna är resultatet av en mängd flödesutfall. 
Exempelvis motsvarar en ökning av näringslivets 
komplexitet i realiteten en ökning av antalet produkt-
områden inom vilka näringslivet bedriver mer export 
än vad som är statistiskt förväntat. Denna handel 
samvarierar i sin tur med flödet av direktinvesteringar 
och affärsresor. Analysramverkets andra del består 
således av att förstå vilka de huvudsakliga flödena är 
och hur de hänger ihop, vilket behandlas i avsnitt 2.3. 
I denna del ges även en mer detaljerad bild av ut-
gångsläget och utvecklingen de senaste åren. 

Figur 7. Analysramverket. Källa: Sweco.
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Den tredje, och sista komponenten i analysramverket 
består bland annat av fallstudier som syftar till att 
förstå de bakomliggande drivkrafterna och hindren. 
Figur 7 illustrerar analysramverket och dess olika 
aggregationsnivåer. Som framgår av bilden består den 
lägsta aggregationsnivån av två delar – mekanismer 
och landskap – vilka behandlas i avsnitt 2.4. 

Analysen pendlar således mellan en högsta aggrega-
tionsnivå (nivå 1 i figur 7) och en lägsta aggregations-
nivå (nivå 3 i figur 7). På den högsta nivån studeras 
indikatorer på vartåt det lutar för Stockholm. På den 
lägsta aggregationsnivån söks en förståelse för vad 
som kan göras för att påverka utvecklingen. Abstrak-
tionsnivå 2 fungerar som en brygga för att koppla 
ihop det som händer på indikatornivå med det som 
händer på företags- och individnivå. Detta krävs efter-
som det finns så många potentiella faktorer att ana-
lysera på den lägsta abstraktionsnivån att det behövs 
en tydlig hypotesdriven struktur för att identifiera de 
huvudsakliga påverkansfaktorerna. 

Metod, data och avgränsningar
Analysen bygger på olika typer av data. Som förklaras 
ovan faller datatyperna inom olika aggregationsnivåer. 
Figur 8 ger en överblick. Varje avsnitt redogör för hur 
respektive dataset inkorporeras i analysen. En iterativ 
metod används, där en arbetshypotes hela tiden 
förbättras med hjälp av adderad data, intervjuer och 
sekundärliteratur. Några huvudsakliga antaganden 
och vägval bör noteras.

För det första ses den senaste finanskrisen som en 
betydande systemchock. Vi menar att den globala 
ekonomin nu är inne i en signifikant ny konkurrens- 
situation till följd av omfattande förändringar avseen-
de reglering, finansiering och produktlivscykler. 
Konsekvensen blir att rapporten på några ställen väl-
jer att basera analysen på dataserier från 2009 och 
framåt, för att fånga de mest aktuella skeendena.

För det andra tvingas vi ibland använda riksdata som 
proxy för Stockholms näringsliv. Stockholm är dock 
inte ett genomsnitt av riket, utan spelar tvärtom en 
unik roll i den nationella ekonomin. Stockholms- 
regionen, i egenskap av funktionell analysregion 
(FA-region), står för 45 % av landets bruttonational-
produkt (BNP) och ligger på sjunde plats av högsta 
bruttoregionprodukt (BRP) i Europa.6 I förhållande 
till riket så står Stockholmsregionen som FA-region 
även för 25 % av rikets företag och flest snabbväxande 
företag i landet.7

Vidare är de flesta av Sveriges större huvudkontor och 
en tredjedel av alla utlandsägda företag inom flertalet 
olika sektorer belägna i Stockholm. Det är därför rim-
ligt att se staden som en motor för det internationella 
utbytet.

Figur 8. Dataunderlag kring näringslivets internationalisering och 
konkurrenskraft.

Trots att Stockholms näringsliv är det mest mång- 
sidiga i landet, så kan vi urskilja särskilda specialise-
ringstrender. Dessa trender domineras framförallt av 
tjänster som kännetecknas av högre utbildnings- och 
specialiseringsnivå, såsom finans, forskning och ut-
veckling. Särskilt starka områden är informations-
teknik, miljöteknik, läkemedel och turism, för att ge 
några exempel. Hotell- och restaurangbranschen samt 
detaljhandeln är också starka i Stockholmsregionen i 
förhållande till resten av landet, vilket till del kan till-
skrivas omfattande turism och internationell affärs-
verksamhet. Däremot är exempelvis andelen anställda 
inom tillverkning och byggindustrin inte lika högt i 
jämförelse med andra regioner som är mer specialise-
rade inom dessa områden.8 

 
2.2 Vartåt lutar det för Stockholm?
Detta avsnitt gör en makroindikatoranalys som ba-
serar sig på tre teoretiska begrepp: (i) internationell 
arbetsdelning, (ii) specialisering, och (iii) internatio-
nell konkurrenskraft. 

Grundvalen för allt internationellt näringslivsutbyte 
är arbetsdelning – det vill säga att alla inte gör samma 
saker. Vem som gör vad bestäms i internationell kon-
kurrens, och detta driver i sin tur fram nationell och 
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6  Stockholm Business Region, 2014
7  SCB 2014 resp. Tillväxtanalys 2013
8  Stockholms stad 2013
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regional specialisering. Som framgår av bland annat 
kapitel 1 i denna rapport har Sverige och Stockholms-
regionen traditionellt lyckats bra i denna konkurrens. 
Frågan är om denna utveckling kommer att fortsätta 
på utstakad väg eller om den kommer att förändras. 
Indikatorerna ger en fingervisning om detta. 

Internationell arbetsdelning 
och specialisering
Begreppet arbetsdelning, som från början utvecklades 
av den skotske filosofen och ekonomen Adam Smith 
(1723-1790), innebär förenklat att det är bättre att 
fokusera på det man gör bäst och sedan byta resulta-
tet av den egna produktionen mot andra saker som 
andra gör bäst, än att ägna sig åt självhushållning. 
Anledningen är att den totala produktiviteten är av-
sevärt högre i den förstnämnda ordningen och att det 
därför finns ett större produktionsresultat att dela på. 
I grund och botten rör det sig alltså om en win-win- 
situation för de parter som på detta vis deltar i specia-
lisering och utbyte. Det betyder dock inte, att det inte 
spelar någon roll inom vilka områden respektive part 
är bra. Tvärtom är detta en av de avgörande faktorerna 
bakom ekonomiskt välstånd. 

Rollfördelningen i detta utbyte har traditionellt star-
ka geografiska inslag, vilket tydligt framträder i de 
skillnader mellan nationer och regioner som uppstår. 
Vissa regioner kommer att vara bättre än andra på att 
tillskansa sig högvärdefunktioner i arbetsdelningen. 
Vissa kommer att vara bra på saker som endast få an-
dra är bra på. Vissa kommer att vara bra på saker som 
många andra också är bra på. Rolltilldelningen mellan 
parter, och i sin tur regioner, drivs i huvudsak av två 
faktorer: (i) geografisk tur, och (ii) produktiv förmåga. 

Med geografisk tur avses att vissa parter genom sin 
geografiska lokalisering fått tillgång till gynnsamma 
marknads- och handelspositioner eller råvarutillgång-
ar av olika slag, exempelvis olja, eller som i Sveriges 
fall, järnmalm av hög kvalitet. 

Med produktiv förmåga menas kunskap och andra 
komponenter som kan användas till att producera 
konkurrenskraftiga produkter. Produktiva förmågor 
samlas generellt sett i organisationer, eftersom de 
kräver att ett flertal komponenter förs samman i en 
enhet. Det kan röra sig om specialister som förs sam-
man med olika typer av kapital i en företagsstruktur, 
som styrs enligt en affärsplan, av en styrelse och 
företagets ägare. Hur väl detta kan göras beror på 
en mängd strukturella och nedärvda faktorer som 

tenderar att variera mellan länder, exempelvis regle-
ring, utbildningssystem, finansiella förutsättningar, 
infrastruktur, politik, näringslivsstruktur, företags- 
klimat, och så vidare. 

Över tid blir parter ofta ännu bättre på de funktioner 
de tilldelats av marknaden. Detta leder till en allt 
djupare specialisering, men även till att sannolikheten 
för att nya produktområden ska uppstå ökar. Det 
är exempelvis ingen slump att svenska stålföretag 
utvecklats till att bli duktiga också på stålrelaterade 
tjänster av olika slag. På regional nivå blir det ofta så 
att specialiseringen hela tiden driver sig själv mot nya 
höjder. Exempelvis har utlokalisering av amerikanska 
programmeringsjobb till Indien lett till att Indien 
kunnat bygga nya förmågor inom IT, vilket i sin tur 
leder till ökad konkurrenskraft vid flera punkter längs 
värdekedjan, men också egen utlokalisering till nya 
platser osv. i en ständigt pågående process.

Processen är dock inte linjär och på förhand avgjord 
utan bestäms löpande. I denna ordning kommer 
vissa länder på sikt att klara sig bättre än andra när 
det gäller att behålla en bred mängd förmågor inom 
landet. Om nya förmågor inte ersätter förlorade för-
mågor sänks näringslivets komplexitet i reella termer. 
Om utlokaliserade förmågor blir ett nettotillskott i 
mottagarländerna utan att de ersätts av nya förmågor 
i avsändarlandet sänks även komplexiteten för av-
sändarlandets näringsliv relativt omvärlden. Detta 
betyder exempelvis att även om det sker en positiv 
utveckling av förmågor i Sverige så kan den svenska 
konkurrenskraften ändå sänkas om utvecklingen är 
ännu starkare i omvärlden. 

I grunden gäller dock följande: Ju mer specialisering 
och utbyte, desto mer välstånd. Ju mer specialisering 
mot högvärdefunktioner i produktionskedjan, desto 
mer välstånd. Ju mer specialisering mot högvär-
defunktioner som få andra kan utföra, desto mer 
välstånd. I denna ”tävling” har Sverige traditionellt 
lyckats exceptionellt bra, och det förklarar till stor del 
varför Sverige idag är ett av världens rikaste länder. 
Men, spelet har förändrats. 

Värdekedjor och internationell  
konkurrenskraft i globaliseringens 
tidevarv 
En av de huvudsakliga komponenterna i globalisering- 
en av världens ekonomier är att den grundläggande 
ordning som beskrevs i föregående avsnitt på senare 
tid förändrats. Genom teknologisk, organisatorisk och 
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politisk utveckling har arbetsdelningen för varje given 
produktionsprocess fragmenterats i mindre bitar och 
spridits ut över världen. Resultatet är globala värde-
kedjor och accelererad specialisering. Detta berörs i 
ytterligare detalj i avsnitt 2.4. 

För det omedelbart föreliggande syftet räcker det att 
konstatera att globala värdekedjor ökar omvandlings-
trycket på delar av näringslivet som tidigare skyddats 
från specialisering av geografiska avstånd. När räck-
vidden ökar och fler alternativ blir tillgängliga ökar 
specialiseringen i den lokala miljön, i och med att 
bättre leverantörer och annan relaterad verksamhet 
kan inhandlas utanför miljön ifråga. Fyra saker hän-
der i kölvattnet av detta. 

1. För det första gallras icke-konkurrenskraftiga 
förmågor ut och försvinner ur näringslivets sam-
mansättning. Fenomenet är välbekant i Sverige, 
där varvskris och motsvarande industridynamik 
kraftigt omvandlat det svenska näringslivsland-
skapet. Den senaste finanskrisen har ytterligare 
ställt detta på sin spets. 

2. För det andra ges en slags utvecklingsboost åt  
de platser som tidigare inte fått vara med i värde- 
kedjan, trots att de på många sätt kanske har 
haft tillräcklig konkurrenskraft, och en grogrund 
skapas för nya specialiseringsvägar. Det är främst 
denna faktor som ligger bakom Kinas uppseglan-
de på världsmarknaden. Japans stålindustri är ett 
annat exempel. 

3. För det tredje uppstår ett nytt förhållande mellan 
import och export. När graden av specialise-
ring ökar tenderar exporten av en viss vara från 
en viss handelspartner att matchas av import 
inom samma bransch. Detta har sin naturliga 
förklaring dels i att det uppstår utrymme för ut-
byte inom samma bransch när specialiseringen 
uppnått en viss nivå, dels i att multinationella 
företags interna handel ökar när värdekedjorna 
globaliseras. 

4. Slutligen skapas en specialisering mot tjänstenä-
ringar. Dessa utvecklas inte sällan med utgångs-
punkt i traditionella tillverkningsindustrier och 
får god jordmån i de nya landskap som skapas 
längs värdekedjornas globalisering. Sammantaget 
leder förändringar av dessa slag löpande till  
nya konkurrenssituationer i vilka platser som  
 

Stockholmsregionen i betydande utsträckning 
förlorar vissa produktiva förmågor och samtidigt 
vinner andra. De länder vars näringsliv genom-
går globalisering utan att tappa i global position 
vad gäller produktiva förmågor kan därför ses 
som globalt konkurrenskraftiga. Om positionen 
bibehålls eller rent av förbättras över längre tids-
perioder kan vi prata om en långsiktigt hållbar 
konkurrens- och anpassningsförmåga. Detta läg-
ger grunden för studiens första makroindikator: 
näringslivets komplexitet. 

Näringslivets komplexitet
En relativt högre näringslivskomplexitet indikerar att 
ett land är bättre på att utveckla, tillverka och sälja 
produkter än ett annat. Det betyder att vi kan förvänta 
oss, allt annat lika, att det landet kommer att ha ett 
större utbyte med resten av världsekonomin, än länder 
med lägre komplexitet. Det betyder även att vi kan 
förvänta oss att det landet har ett bättre utgångsläge 
inför framtida utmaningar än länder med färre kon-
taktytor mot potentiella utvecklingsvägar.

Hur mäter vi då näringslivets komplexitet? The 
Observatory of Economic Complexity (OEC) vid MIT 
har svarat på den frågan och dessutom byggt upp en 
omfattande databas som gör det möjligt att studera 
utvecklingen av länders relativa komplexitet sedan 
mitten på 1960-talet.9 Sverige är ett av få länder som 
sedan mätningarna började kontinuerligt lyckats hålla 
sig topp-5 globalt. Den största förändringen de senas-
te två decennierna är framväxten av ett återförenat 
Tyskland efter murens fall, vilket stärkt landets posi-
tion. Den bild som ges är utan tvekan ett tecken på 
att det svenska näringslivet präglas av en stark lång-
siktig konkurrensförmåga. Ett positivt utfall av detta 
slag kommer sig av att Sverige är bra på att skapa, 
koordinera och nyttiggöra specialkompetens. 
Komplexitetsindexet mäter denna förmåga:

“The amount of knowledge embedded in a society […] 
does not depend mainly on how much knowledge each 
individual holds. It depends, instead, on the diversity of 
knowledge across individuals and on their ability to 
combine this knowledge, and make use of it, through 
complex webs of interaction.
[…]
The relevant capabilities to perform all of these functions 
reside in organizations that are able to package the 
relevant knowledge into transferable bundles. […] 
We can think of these bundles as organizational capabili-
ties the manufacturer needs. Ultimately, the complexity 
of an economy is related to the multiplicity of useful

9  http://atlas.media.mit.edu/en/rankings/country
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knowledge embedded in it. For a complex society to 
exist, and to sustain itself, people who know about 
design, marketing, finance, technology, human resource 
management, operations and trade law must be able to 
interact and combine their knowledge to make products. 
These same products cannot be made in societies that are 
missing parts of this capability set. Economic complexity, 
therefore, is expressed in the composition of a country’s 
productive output and reflects the structures that emer-
ge to hold and combine knowledge. 
[…]

Some goods, like medical imaging devices or jet engines, 
embed large amounts of knowledge and are the results 
of very large networks of people and organizations.  
By contrast, wood logs or coffee, embed much less 
knowledge, and the networks required to support these 
operations do not need to be as large. Complex econo-
mies are those that can weave vast quantities of relevant 
knowledge together, across large networks of people, to 
generate a diverse mix of knowledge-intensive products. 
Simpler economies, in contrast, have a narrow base of 
productive knowledge and produce fewer and simpler 
products, which require smaller webs of interaction. 
Because individuals are limited in what they know, the 
only way societies can expand their knowledge base is by 
facilitating the interaction of individuals in increasingly 
complex webs of organizations and markets.”10 

Indikatorn för näringslivets komplexitet har visat sig 
kunna förklara upp till tre fjärdedelar av ett lands 
grundläggande internationella konkurrenskraft. I 
denna bemärkelse presterar alltså Sverige exceptio-
nellt bra – och har så gjort under lång tid. Vad denna 
indikator anbelangar är det rimligt att dra slutsatsen 
att Stockholmsregionen kan förvänta sig en fortsatt 
konkurrenskraftig situation och ett fortsatt omfattande 
internationellt utbyte. 

Måttet dras dock med vissa begränsningar. Komplet-
terande analyser behövs. Den största begränsningen 
är att måttet endast omfattar handel med varor. Detta 
har sin grund i det sätt på vilket internationella han-
delsdata samlas in. Givet att varor utgör en minskan-
de del av moderna ekonomier relativt handeln med 
tjänster är det troligt att komplexitetsmåttet så som 
det nu är utformat inte kommer att bibehålla sitt för-
klaringsvärde över tid, allra minst för tjänstebaserade 
storstadsekonomier. Nästa indikator kompletterar i 
viss mån detta tillkortakommande. 

Näringslivets förnyelseförmåga
Efter att den första makro-indikatorn analyserats är 
hypotesen att Sverige och Stockholmsregionen kan 
förväntas bibehålla en konkurrenskraftig position i 

den globala arbetsdelningen. Det är uppenbart att 
Sverige stått sig stark över långa perioder och flera 
ekonomiska kriser. Det betyder att konkurrens- 
fördelarna är fundamentala och djupt rotade. 

Det är inte troligt att Sveriges placering vad gäller 
näringslivets komplexitet kommer att förändras i 
någon betydande grad i de tidsperspektiv som denna 
studie intresserar sig för. Däremot är det som sagt 
troligt att ekonomins fortsatta förskjutning mot tjäns-
teproduktion innebär att måttet förklarar en mins-
kande del av den sammanlagda förmågan. För att 
förstå näringslivets förnyelseförmåga i perspektivet 
2030 och än mer i perspektivet 2050 behöver även 
förmågan på tjänstesidan studeras.

Något motsvarande komplexitetsindex finns emeller- 
tid inte tillgänglig för tjänstehandeln. En analys av 
Sveriges konkurrensförmåga baserat på FN-statistik 
över den internationella tjänsteexporten ger dock 
viss vägledning. Sverige är i ett urval av viktiga han-
delspartners och ledande ekonomier (Tyskland, Stor-
britannien, Japan, USA, Kina) den enda mogna eko-
nomi tillsammans med USA som efter finanskrisen 
har haft en stabil utveckling av andelen av den globala 
tjänsteexporten. Tyskland, Storbritannien och Japan 
har alla en tydligt nedåtgående tendens, medan Kina 
ökat sin andel. Även i jämförelse med de nordiska 
grannländerna står sig svensk tjänsteexport väl, vilket 
tyder på konkurrensförmåga även i detta avseende.11

Förklaringen hänger troligtvis ihop med bilden som 
ges av komplexitetsindexet i föregående avsnitt. En 
stor del av ett lands förmåga att generera innovation 
och framtida produktutveckling inom nya områden, 
exempelvis mot tjänstesektorn, är länkat till komplexi- 
teten i traditionella sektorer. Framtida konkurrens-
kraft och utbyte är i hög grad nedärvd utifrån mäng-
den aktuella förmågor, särskilt om dessa förmågor 
utmärker sig i ett internationellt sammanhang, eller 
med andra ord, om få andra länder har samma för-
mågor.

Fallstudierna i följande avsnitt belyser detta ytterligare 
– industrisektorn växer fram med bas i råvarusektorn, 
och på samma sätt växer tjänstesektorn fram ur råvaru-
och industrisektorerna. Ju fler konkurrenskraftiga för- 
mågor som finns på plats, desto fler kontaktytor att 
växa ifrån. 

10 Hausmann, Hidalgo et al 2011 (revised 2014). The atlas of economic complexity. 
11 http://comtrade.un.org
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Det saknas data för att dra slutsatser om tjänste- 
förmågornas komplexitet, men det är teoretiskt sett 
troligt att en komplexitet i varuexportförmågorna 
överförs till tjänstesektorn. Om så är fallet ökar an-
talet alternativ och nedgång inom ett tjänsteområde 
kan därmed med större sannolikhet kompenseras av 
uppgång i ett annat. En komplex ekonomi blir på så 
vis mindre känslig för förändringar i efterfrågan och 
konkurrens på världsmarknaden. 

En intressant avvikelse från den första indikatorn är 
dock att Japans och Tysklands tjänsteexport, i kontrast 
till Sveriges, visar på en relativt kraftig nedgång sedan 
finanskrisen. Detta visar på en eventuell begränsning 
i förklaringsmodellen om Sveriges styrka utifrån en 
komplexitet som ärvs från tillverkningsindustrin till 
tjänstesektorn. Eller att Sverige genom sitt öppna, 
utåtriktade samhällsklimat med stort intresse för 
andra kulturer och språk har lättare att dra nytta av 
de möjligheter som bjuds i en växande internationell 
handel med tjänster.

Ett annat sätt att förklara skillnaden utan att för 
svensk del sänka komplexitetshypotesens förkla-
ringsvärde är att skillnaderna ligger i ekonomiernas 
storlek. Det är rimligt att anta att förnyelseförmågan 
i dessa högkostnadsekonomier huvudsakligen drivs 
av specialisering och att nya konkurrenter som Kina 
ännu inte kan konkurrera i högspecialiserade nischer. 
Sverige skiljer sig i detta avseende från Japan och 
Tyskland. Dels i bemärkelsen att Sveriges totala 
marknadsandel från början är så liten att den i princip 
till fullo skulle kunna bestå av nischprodukter, dels i 
bemärkelsen att specialiseringsvapnet varit det enda 
som Sverige haft tillgång till medan Japan och  
Tyskland delvis kunnat förlita sig på andra skal- 
beroende konkurrensmetoder. 

Om dessa förklaringar är giltiga går inte att fullt utröna 
inom ramarna för denna studie, men passar väl in i 
den allmängiltiga bilden av det svenska näringslivet 
och dess internationella relationer. Tills vidare håller 
hypotesen att Sverige, och därmed Stockholms- 
regionen, framöver kan förvänta sig en fortsatt stark 
internationell position, utan tecken på att vare sig 
stärkas eller försvagas i någon större omfattning.  
Hur långsiktig konkurrenskraften är förblir dock 
oklart. Som framgår i följande avsnitt går det att  
identifiera vissa oroande trender och riskfaktorer.

2.3 Flöden och kanaler
Av tidigare avsnitt har framgått att Sverige presterar 
väl i övergripande indikatorer kopplade till näringsli-
vets komplexitet och internationella konkurrenskraft. 
I avsnitt 2.4 fördjupas analysen av de bakomliggande 
orsakerna. Det föreliggande avsnittet fungerar som 
en brygga mellan dessa delar, genom att beskriva 
formerna för näringslivets internationella utbyte samt 
genom att ge en mer detaljerad bild av utgångsläget 
och den senaste tidens förändringar.

Det internationella utbytet består av tre huvudsakli-
ga flöden: (i) varor och tjänster, (ii) pengar, och (iii) 
människor. Varor och tjänster fångas upp i handels-
statistiken och utgör grunden för de indikatorer som 
presenterats ovan. Pengar skickas dels som betalning 
för varor och tjänster, men även i form av direkt- 
investeringar. Människor flyttar för att bosätta sig  
och arbeta, för att träffa kollegor och kunder, och  
för att lära sig saker eller komma åt information. Ett 
fjärde flöde består av information. Informationsflöden 
omfattas dock inte explicit av analysen i detta avsnitt 
utan behandlas löpande i diskussionen om landskap 
och värdekedjor.

 

Figur 9. Den svenska varuexportens geografi 2014.  
Källa: Karta från SCB.
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Handel
Som framgår av rapportens inledande kapitel är 
Stockholmsregionen motor i en svensk ekonomi som 
är ytterst handelsberoende. Sveriges handel sker 
framförallt i närområdet, med Tyskland och våra 
nordiska grannar som viktigaste partners, men en 
tillväxt förväntas i utbytet med Kina och på sikt även 
andra nya handelspartners. Som också redovisats i 
kapitel 1, följer handelsutbytet generellt den så kall-
lade gravitationsmodellen, som dikterar att utbytet 
avtar med avståndet till men ökar med storleken på 
handelspartnerns ekonomi. 

Handeln med tjänster driver sedan en tid en allt större 
del av den totala tillväxten på så väl export- som im-
portsidan. Förståelsen av Stockholms specifika roll i 
rikets internationella handel med varor och tjänster  
är dock otillfredsställande. Detta är en följd av hur 
statistiken är utformad. Det vi vet är att Stockholm 
har starka kopplingar till näringslivet i övriga delar 
av landet. En betydande del av inflödet till andra 
regioner slussas exempelvis vidare till Stockholm, 
de företag som exporterar från andra delar av landet 
har sina huvudkontor i Stockholm, och en stor del av 
den växande tjänstehandeln passerar via Stockholm. 
För att förstå de stora dragen är det därför lämpligare 
att låta handelsdata för riket representera Stockholm, 
än att försöka regionalisera existerande data. 

En region som Stockholm kan erbjuda fyra huvudsak-
liga ekonomiska värden: produkter, avsättningsmark-
nad, tillgångar, och klusterfördelar. Dessa värdetyper 
skapar i sin tur en rad utbyteskanaler beroende på 
vilka strategier intressenterna väljer för att skaffa  
sig tillgång till värdet ifråga. På motsvarande sätt 
etableras utbyteskanaler även ”åt andra hållet” genom 
att världen erbjuder något av värde till företag i 
Stockholmsregionen. 

Att företag baserade i Stockholmsregionen tillverkar 
varor eller tjänster som aktörer utanför Sverige vill 
köpa är kanske det mest uppenbara exemplet på ett 
värde som genererar internationellt utbyte. På mot-
svarande sätt fungerar Stockholmsregionen som en 
avsättningsmarknad för produkter som produceras 
av utländska företag.

De svenska produkternas internationella konkurrens-
kraft uppstår förenklat i en relativ kombination av 
funktion och pris. Tillsammans bildar dessa faktorer 
företagets värdeerbjudande. Som tumregel kan man 
för Sveriges del anta att priskonkurrens inte funge-
rar. Det är dyrt att producera saker i Sverige, främst 
till följd av att de huvudsakliga insatsvarorna – inte 
minst arbete – är dyra relativt omvärlden (även om 
det finns undantag i viktiga sektorer, inte minst IT). 
Detta har sin grund i den svenska modellen och är 
något som överlag är gynnsamt för Sverige. Att ge 
sig in i ren priskonkurrens i dagens globala ekonomi 
skulle för Sveriges del innebära ett ”race to the bot-
tom” som inte går att vinna. Svenska företag måste 
därför konkurrera på funktionssidan av värde- 
erbjudandet genom att röra sig uppåt i värdekedjan. 

Detta förhållande får även till konsekvens att incita-
mentet för svenska företag att importera insatsvaror 
är högt. Därför ser vi för handelsberoende högkost-
nadsekonomier som den svenska att exportkurvan 
och importkurvan följer varandra åt. Dessutom är 
Sveriges handelspartners såväl exportmarknader som 
importkällor, vilket tydligt framgår av figur 10. 

Tjänster är till sin natur svårare att definiera geogra-
fiskt och det är därför problematiskt att jämföra varu-
handels geografiska mönster med tjänstehandelns.  
En exportvara passerar exempelvis alltid en gräns 
rent fysiskt. Det gör inte tjänster. Vissa tjänster som i 
statistiken exporteras från Sverige konsumeras i själv 
verket inom rikets gränser. Detta gäller främst resor, 
det vill säga när utländska besökare spenderar pengar 

Tyskland

Figur 10. Sveriges främsta handelspartners, med kumulativ  
andel av import och export (varor 2013). Källa SCB.
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i Sverige. Vissa delar av tjänsteexporten är också så-
dant som tidigare varit varuexport, men som till följd 
av globala värdekedjor nu är så kallad merchanting, 
som ingår i gruppen ”övriga affärstjänster” i figur 11.

”Merchanting innebär att ett svenskt bolag bedriver  
handel utomlands utan att varorna förs in i Sverige. 
Merchanting bedrivs traditionellt av handelshus, men  
består nuförtiden främst av moderbolags vidareförsälj-
ning av varor som producerats av utländska dotterbo-
lag. Tekniskt sett köper moderbolaget då varan av sitt 
utländska dotterbolag och säljer direkt den vidare till 
en utländsk köpare. Varan passerar aldrig den svenska 
gränsen, men det gör däremot betalningarna. Skillnaden 
mellan köp- och vidareförsäljningspriset, det vill säga mar-
ginalen, ses som en tjänst utförd av det svenska moder- 
bolaget och räknas därmed som svensk tjänsteexport.”12

För denna rapports syften är det dock rimligt att 
notera följande: ju mer tjänstehandel, desto viktigare 
roll får Stockholmsregionen relativt övriga svenska 
regioner. Detta gäller i alla led. En ökad handel med 
tjänster kommer att öka Stockholmsregionens na-
tionella vikt till följd av regionens tjänstebetonade 
näringsliv och dominerande ställning inom svensk 
tjänsteexport och -import. En ökad andel merchan-
ting kommer även att tillfalla Stockholmsregionen 
i oproportionerligt hög grad eftersom staden har 
merparten av näringslivets större huvudkontor. 

Som framgår av figur 11 består en stor del av den rena 
svenska tjänsteexporten av högvärdetjänster relaterat 
till teknologi (tele, data och informationstjänster), 
licenser (nyttjande av immateriella rättigheter) och 
företagstjänster (affärstjänster). Alla dessa funktioner 
är starkt överrepresenterade i Stockholmsregionen i 
ett nationellt perspektiv. Därtill är regionen mottagare 
av en stor andel av de utländska besöken (resor).

Allt pekar mot att tjänstehandeln kommer att fort-
sätta att växa snabbare än varuexporten och öka i 
betydelse. Geografiskt kan vi samtidigt förvänta oss 
en förskjutning av utrikeshandeln från väst till öst. 
OECD:s framtidsanalys (2014) som baseras på 
specialiseringstrender inom global handel, konstaterar 
att världshandelns centrum kommer att skiftas från 
OECD-länder till icke-OECD länder med hög tillväxt. 
Detta kommer troligen att ske snabbare för varuhan-
deln än för tjänstehandeln. Kina tillsammans med 
andra tillväxtekonomier kommer att utöka sin 
produktion men även alltmer övergå till en modern 
tjänsteekonomi likt nuvarande OECD-länder. 13

Analysen förutspår även att dessa ekonomier kommer 
att utveckla sin infrastruktur till en nivå som liknar 
den i dagens OECD-länder, som däremot inte för-
väntas utvecklas i samma takt. Tillväxtekonomier 
kommer följaktligen att utöka sina handelsandelar på 
den globala marknaden, framförallt ”på bekostnad” av 
EU, Storbritannien och USA. EU förväntas exempel-
vis gå ner från 19 procent (2012) handelsandelar på 
världsmarknaden till 12 procent (2060). I absoluta tal 
innebär det dock ändå troligen en fortsatt ekonomisk 
tillväxt i och med att världsmarknaden växer kraftigare 
än de mogna ekonomierna.

Trenden avspeglas för Sveriges del tydligt i figur 12, 
även om siffrorna till viss del kan antas vara förstärk-
ta av en tillfällig nedgång i efterfrågan i väst efter fi-
nanskrisen, som inte motsvaras av samma nedgång 
i öst. Den stora drivkraften i detta är förstås Kina. 
Vi får anta att den del av handelstillväxten som drivs 
av Ryssland kommer att avta givet det geopolitiska 
läget, men potentiellt också genom övergången till 
en fossilfri, dvs. mindre oljeberoende, tillväxt. Notera 
även att uppgången för Nederländerna sannolikt 
kommer sig av ett mätfel som uppstår när varor från 
Asien med slutdestination Sverige anländer hamnar 
i Nederländerna innan de skickas vidare till Sverige. 
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Figur 12. Förändring av de största mottagarländernas andel av 
den svenska exporten 2000-2014. Källa SCB.

På ett övergripande plan är skiftet från varor till tjäns-
ter, från väst till öst och ett växande globalt utbyte ett 
resultat av att betydelsen av avstånd minskat. Detta 
är nettoeffekten av förändringar i två komponenter: 
avståndsfaktorer och närhetsfaktorer. 

Avståndsfaktorer är sådant som ökar utbyteskostna-
den mellan två parter. Vissa avståndsfaktorer är fysis-
ka, exempelvis tid och rum. Andra är administrativa, 
sociala eller kulturella. Även om San Francisco är 
längre från Stockholm rent geografiskt, än Beijing, så 
är det sociala och kulturella och språkliga avståndet 
för de flesta Stockholmare större till Beijing än till San 
Francisco. Gränser mellan nationer utgör också i de 
flesta fall en avståndsökande faktor. Tidszoner kan 
också påverka. Det är längre till måndagens deadline 
för en svensk som får ett jobb västerifrån än en svensk 
som får ett jobb österifrån. 

Närhetsfaktorer är tvärtom sådant som minskar ut-
byteskostnader mellan två parter. Det kan exempelvis 
röra sig om teknologier, infrastruktur, handelsavtal, 
etablerade relationer, globala värdekedjor och land-
skapsförhållanden såsom en flod eller en naturlig 
djupvattenhamn. 

Orsaken till att ”nettoavstånden” minskat är tredelat. 
För det första har många av de fysiska avståndsfakto-
rerna övervunnits av teknologi och infrastruktur, inte 
minst containerfrakt och IT, men även expansion av 

internationella flygförbindelser och fraktflygplats- 
kapacitet. För det andra har administrativa avstånd 
övervunnits med handelsavtal och avtal rörande  
hinder för arbetskraftens rörlighet. Inte minst inom 
EU. För det tredje är interaktion i sig ett avstånds-
övervinnande medel eftersom interaktion minskar 
kulturella avstånd. Vi kan därför förvänta oss en kor-
rigering av den avståndsavtagande effekten ju längre 
tiden går – i takt med att exempelvis kineser bekantar 
sig med Sverige och svenskar bekantar sig med Kina. 

Det är däremot oklart i vilken utsträckning ytterligare 
teknologisk utveckling och administrativa åtgärder 
kan påverka världshandeln. I takt med att globalise-
ringen ökat har även vissa internationella avtal spelat 
ut sin roll. Nyckelfaktorer till en framgångsrik utform-
ning och tillämpning av nya handelsavtal anses bland 
annat vara en ökad liberalisering med låga handels-
hinder anpassat till globala värdekedjor (exempelvis 
bör bestämmelser kring halvfabrikat uppdateras). I 
OECDs framtidsanalys framhålls att främjandet av 
global handel i form av avreglering skulle kunna öka 
världshandeln med 15 procent fram till 2060, i jäm- 
förelse med baskurvan. 

Samma prognos visar å andra sidan att en regional 
avreglering mellan OECD-länder utan anpassningar 
till de nya formerna för världshandel och globala vär-
dekedjor endast skulle öka världshandeln med 4 pro-
cent över baskurvan. Regionala handelsavtal påverkar 
även potentiellt negativt de länder som lämnas utan-
för dessa avtal. En global liberalisering är enligt OECB 
mer fördelaktig för den globala världsmarknaden än 
regionala frihandelsavtal. Regionala frihandelsavtal 
gynnar å andra sidan enligt Världsbanken regioners 
konkurrenskraft. Som ett mer framgångsrikt recept 
för att undvika en mer ojämlik utveckling, föreslår de 
därmed att regionala avtal inför låga inträdesbarriärer 
för de länder som befinner sig utanför avtalet. 

Europeiska unionen förhandlar just nu med USA  
angående Trans-Atlantic Trade and Investment  
Partnership (TTIP). Detta bilaterala frihandelsavtal 
kommer vid överenskommelse att stå för omkring 
hälften av världens produktion och en knappt tredjedel 
av världens varuhandel och är därför av stor betydelse. 
Avtalet avser reducera icke-tariffära hinder, dvs. andra 
hinder än tullar, och harmonisera/standardisera regle-
ringar för att främja handeln mellan parterna. Men, det 
öppnar även upp för tvistlösningsmekanismen ISDS 
(Investor-State Dispute Settlements), vilket väcker  
oro bland kritiker för en förskjutning av makt från 
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politiska till juridiska institutioner och ett ökat in- 
flytande för de multinationella storföretagen.

Utländska direktinvesteringar och  
de multinationella företagens FoU
De tillgångar som över tid byggts upp i Stockholm  
är en viktig del i regionens konkurrensförmåga. Det 
kan röra sig om tillgångar som skapar direkt värde 
(produktiva tillgångar) eller sådana som säkerstäl-
ler framtida värdeskapande (strategiska tillgångar). 
Tillgångar skapar i regel en annan typ av utbyte än 
produkter, i första hand så kallade utländska direkt- 
investeringar (foreign direct investment, FDI). 

FDI går i båda riktningarna. Svenska företag köper 
och etablerar tillgångar i utlandet, och utländska  
företag köper och etablerar tillgångar i Sverige.  
Global expansion och globala värdekedjor är den 
övergripande drivkraften bakom investeringarna. 
Sverige har under lång tid varit såväl mottagare som 
avsändare av FDI och investeringsflödena matchar 
geografiskt i hög grad de handelsflöden som beskrevs 
i föregående avsnitt. En av de mest märkbara var-
dagskonsekvenserna av utländsk direktinvesteringar 
i Sverige och svenska direktinvesteringar i utlandet är 
att en stor del svenskar nu jobbar i utländska företag 
och att svenska företag anställer många människor 
utomlands. 

Vid årets början (2015) fanns det nästan 14 000 ut-
landsägda företag i Sverige, det vill säga företag där 
mer än hälften av röstvärdet ägs av utländska ägare. 
Tillsammans anställde dessa bolag 640 000 personer, 
en dryg femtedel av alla anställda i näringslivet. Histo-
riskt växte utlandsägandet kraftigt under hela 1990- 
talet för att långsamt börja plana ut under 2000-talet. 
Efter den senaste finanskrisen ligger kurvan flat med 
några procents fluktuation från år till år.14

Enligt Tillväxtanalys senaste undersökning av det 
utländska ägandet framgår att nytt utlandsägande  
nästan uteslutande drivs av nyetableringar och för-
värv, med något högre frekvens för det förstnämnda. 
Som förväntat anställs mångdubbelt fler i de utländ-
ska företag som etableras genom förvärv än i de företag 
som nyetableras. Flest utländska företag ägs av våra 
nordiska grannar Norge och Danmark, men flest per-
soner är anställda i tyska och amerikanska bolag, som 
tillsammans står för en dryg femtedel av sysselsätt-
ningen i de utlandsägda företagen. 

För Stockholmsregionens del är utlandsägda företag 
en viktig del av regionens näringsliv. Var fjärde närings- 
livsanställd Stockholmare arbetar i ett utlandsägt 
bolag. Detta trots att utlandsägda arbetsställen  
endast utgör tre procent av alla arbetsställen i länet. 
Stockholmsregionen är också en viktig plats för ut-
ländska ägarintressen i Sverige – en tredjedel av alla 
företag och anställda finns i Stockholm. Tyngdpunk-
ten för de utländska investeringarna i Stockholms län 
ligger inom IT-sektorn och då särskilt, men inte bara, 
inom mjukvara. 

Svenska koncerner investerar också i tillgångar utan-
för Sveriges gränser, och det är en central komponent 
i det svenska näringslivets framgång i att möta och 
dra nytta av globaliseringen. Särskilt gäller detta 
Stockholm, som är hemvist för merparten av de 
multinationella svenska koncernerna. Nästan 3 000 
svenska koncerner har dotterbolag utomlands.  
Tillsammans anställer dessa bolag en halv miljon 
personer i Sverige och 1,25 miljoner utomlands.

Antalet anställda utomlands i de svenska multinatio-
nella koncernerna gick om antalet anställda i Sverige 
redan 1997 och gapet mellan kurvorna har växt stadigt 
sedan dess, i huvudsak drivet av en nettoökning av 
antalet anställda utomlands, och då nästan uteslutan-
de inom tjänstesektorn. Detta är en stark indikator  
på att det svenska näringslivet har lyckats väl i att ta 
till vara på globaliseringens fördelar, inte minst har 
man dragit nytta av tillgången på ny kvalificerad  
arbetskraft och framväxande marknader, i konkurrens 
med etableringsländernas eget näringsliv skall under-
strykas. 

En inte lika stor, men ändå betydande motsvarande 
nettonedgång i antalet anställda i Sverige har gjort 
sitt bidrag till att gapet ökat. Nedgången drivs i prin-
cip uteslutande av att antalet svenska industrijobb i 
svenska multinationella koncerner halverats sedan 
mitten på 1990-talet. Sedan finanskrisen har en relativt 
svag nedgång i tjänstesektorn vänts till en betydande  
uppgång och antalet anställda av multinationella 
svenska koncerner i Sverige har sedan dess i viss mån 
kompenserat för minskningen i antalet industrijobb. 
Under samma period har även nedgången i industri-
jobb planat ut, och trenden pekar nu i positiv riktning 
avseende anställda inom dessa företag i Sverige. 

Även för denna indikator följer de geografiska mönst-
ren det etablerade handelsmönstret. Flest anställda 
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Sverige Europa Nordamerika Sydamerika Asien Övrigt

har svenska koncerner i Europa, med betoning på 
Tyskland. Även Nordamerika är betydande även om 
en omfördelning på senare tid skett till fördel för  
Ostasien, Sydamerika och Nordafrika. 

FOU-investeringar
En investeringstyp av särskilt intresse är de multi-
nationella företagens investeringar i forskning och 
utveckling (FoU). Detta är särskilt intressant eftersom 
det är ett mått på hur attraktivt Sverige och Stock-
holmsregionen är för utveckling av framtidens hög-
specialiserade förmågor. Näringslivet står för ca 70 
procent av alla FoU-investeringar i landet och av denna 
andel utför de utländska multinationella företagen 39 
procent, de svenskägda multinationella företagen 49 
procent och det nationella näringslivet (inklusive de 
näringslivsinriktade forskningsinstituten) 12 procent. 

En dussintal stora multinationella industrikoncerner 
med huvudkontor i Sverige, flertalet i Stockholm, 
har en mycket stor del av sina anställda utomlands 
samt globala FoU-organisationer med FoU-enheter 
i många länder; Electrolux, Autoliv, Sandvik, SKF, 
Atlas Copco, Assa Abloy, TetraPak, Alfa Laval, 
Getinge, Trelleborg, Hexagon, Husqvarna, Nibe m fl. 
Nationalklenoderna LM Ericsson och AB Volvo tillhör 
de 50 företagen i världen med störst investeringar i 
FoU. Samtidigt är flera av de FoU-tunga företagen 
i Sverige idag utlandsägda, t ex Volvo Cars, Scania, 
AstraZeneca, ABB och Sony Mobile.15

När de forskningsintensiva industriföretagen inlemmas 
i internationella koncerner kan rationalisering och 
omstrukturering inte uteslutas, men sker inte heller 
per automatik. Neddragningarna inom Astra Zeneca i 
Södertälje och Sony Mobile i Lund (tidigare Ericssons 
verksamhet i Lund) är exempel på förlorad FoU-kapa-
citet, medan Volvo Cars i Göteborg snarast stärkt sin 
ställning efter kinesiska Geelys förvärv. Därtill sker 
FoU-investeringar genom nyetablering av utländska 
koncerner, där t ex den kinesiska telekomjätten  
Huawei byggt upp ett förhållandevis starkt FoU-center 
i Stockholm. I en färsk rapport från Vinnova konstate-
ras följande:

Från att företagssektorn i Sverige vid sekelskiftet hade 
en FoU-verksamhet som i relation till BNP var väsentligt 
högre än andra länder med Israel som enda undantag är 
Sverige idag i detta avseende inte längre exceptionellt. 
Inte mindre än elva länder uppvisar idag en FoU-intensi- 
tet i näringslivet på ungefär samma nivå som Sverige 
eller högre. Detta är resultatet av att många länder haft 

en väsentligt gynnsammare utveckling av näringslivets 
FoU-verksamhet än Sverige.

Stagnationen i näringslivets FoU-investeringar i Sverige är 
till stor del en effekt av den globala strukturomvandling 
som ägt rum och som dels inneburit att många företag 
eller delar av företag i Sverige köpts upp av utländska 
globala koncerner dels att koncerner som fortfarande 
har sin bas i Sverige på liknande sätt förvärvat utländska 
företag. Efter sådana förvärv sker nästan alltid rationali-
serande omstruktureringar inom koncernerna med kon-
kurrens mellan företagsenheter i olika länder. Utfallet 
i denna typ av konkurrens påverkas av många faktorer, 
inklusive var tillväxtmarknaderna finns, huvudkontorens 
lokalisering och hur konkurrenskraftig den omgivande 
innovationsmiljön uppfattas.16

Knappt två tredjedelar av alla FoU-investeringar i det 
svenska samhället sker inom ramen för globaliserade 
strukturer. I detta ingår inte den delen av universitets- 
forskningen som utgör deltagande i internationel-
la projekt, varför den reella siffran för globaliserad 
forskning och utveckling i Sverige torde närma sig tre 
fjärdedelar, om inte mer. Stockholmsregionen spelar 
även här en särskild roll i det svenska landskapet, till 
följd av andelen huvudkontor, multinationella företag 
och ledande universitetsmiljöer. 

Sverige har traditionellt legat högt i internationell 
jämförelse avseende FoU-investeringar som av BNP, 
men de senaste åren har investeringarna planat ut och 
uppgick 2013 till 2,3 % av BNP jämfört med 3,2 % år 
2001. I absoluta tal investerar företagen fortsatt höga 
belopp i Sverige, men enligt vissa beräkningar går 
Sverige miste om så mycket som 35 miljarder per år 
jämfört med om landet bibehållit en konstant investe-
ringstakt i relation till BNP.17

Figur 13. De svenska FoU-investeringarnas geografi över tid.  
Avser FoU i svenskägda multinationella koncerner. Miljarder 
kronor i 2013 års priser. Källa Tillväxtanalys 
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15 Vinnova 2015:08
16 Vinnova, 2015:08
 17 Svenskt Näringsliv 2015
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Det råder ingen tvekan om att kurvan planat ut och 
då har effekterna av Astra Zenecas, Sony Mobiles, 
ST Ericssons och Ericssons neddragningar ännu inte 
slagit igenom i statistiken. Detta är nettoeffekten av 
att svenska företags investeringar i Sverige minskat 
något medan utländska företags investeringar ökat 
något sedan finanskrisen. Frågan är vad det i sin  
tur beror på och vad det egentligen betyder för den 
svenska konkurrenskraften. 

Figur 14. De utländska multinationella företagens  
FoU-investeringar i Sverige över tid. Miljarder kronor  
i 2013 års priser samt antal årsverken. Källa Tillväxtanalys.

Det är alltför tidigt att säga något säkert om orsaker 
och konsekvenser. Några saker kan dock noteras.  
För det första var nivån på svensk FoU exceptionellt 
hög under telekom-boomen vid millennieskiftet, 
varför en del av nedgången därefter snarast är en 
återgång till ”normalläge”. För det andra är det tydligt 
att FoU-investeringarna i huvudsak växer på andra 
platser än Sverige. Det finns olika sätt att tolka detta 
på. På sätt och vis är det naturligt och förväntat sett 
till utvecklingen mot en alltmer globaliserad ekonomi, 
att tillväxten sker i länder som exempelvis Kina. 

Det är ett styrketecken att svenska multinationella 
företag lyckats vara med och ta tillvara på den  
ökade kompetensen i tillväxtekonomierna samt att 
de lyckats få tillträde till nya marknader genom till-
gångsförvärv och etableringar. Det är även en del av 
spelet. Exempelvis flyttade ABB för några år sedan 
sin utveckling till Shanghai, vilket till betydande del 
handlade om att de annars av politiska skäl inte skulle 
kunna verka på den kinesiska marknaden. 

Å andra sidan är det helt klart så att Sveriges betydelse 
som FoU-centrum relativt omvärlden försvagas av 
denna utveckling. Det är dock för tidigt att säga vad 
detta kommer att få för påverkan på den svenska 
konkurrenskraften. Efter finanskrisen har det också 
skett en relativt kraftig nedgång i FoU globalt. 
Det är oklart hur den svenska utvecklingen bör 

tolkas i internationell kontext men utplaningen bör 
definitivt tas på allvar och följas noga framöver. 
Detta särskilt som Sverige fått erfara betydande 
företagsnedläggningar inom FoU på senare tid.

Samtidigt bör man komma ihåg att det inte bara är 
investeringsnivån mot BNP som räknas. Sverige har 
tidigare fått påpekat för sig i internationella rapporter 
att landet inte varit särskilt bra på att få utväxling 
på de höga investeringsnivåerna. Det är troligt att 
framtidens FoU-baserade konkurrenskraft främst 
kommer att drivas fram av förändrade regelverk, ökad 
samverkan mellan akademi och industri, och andra 
typer av innovation i sättet själva forskningen och 
utvecklingen bedrivs, snarare än i en ökning av inves-
teringsnivåerna. 

Det är i sammanhanget mer bekymrande att Sverige 
och Stockholmsregionen haft så påfallande svårt att 
odla fram nya teknikbaserade storföretag än att inves-
teringsnivåerna i de ”gamla” multinationella koncer-
nerna har avtagit. Entreprenörskulturen inom IT-
sektorn utgör ett klart lysande undantag och inger 
hopp för framtiden, inte minst i Stockholmsregionen 
med företag som Spotify, Klarna, King, Mojang etc. 
Påfallande ofta tenderar dock dessa snabbväxande 
och från dag ett internationellt inriktade företag köpas 
upp av utländska intressen, varpå utvecklingskraften 
och effekten delvis går regionen och landet förbi. 

Man bör även minnas att även om man lägger ihop 
sysselsättningen inom de nya spel- och Internet- 
företagen har de ännu en bråkdel av den tyngd som 
de gamla storföretagen har i såväl Sveriges som 
Stockholmsregionens ekonomi. I byggandet av de nya 
storföretagen tenderar de ekonomiska stormakterna 
och metropolerna suga åt sig de främsta talangerna, 
såväl på individ- som företagsnivå, medan mindre 
storstadsregioner som Stockholm riskerar bli startup 
miljöer och drivhus för talang snarare än att spela 
med i den högsta ligan. I likhet med inom idrotten 
finns med andra ord en reell risk för Sverige och 
Stockholmsregionen att förlora i position när ”spelet” 
i allt högre grad bedrivs på en global arena.

Denna tes stöds av de skäl som företag uppger till var-
för man ökar FoU-nivåerna i Sverige och utomlands. 
Tre faktorer sticker markant ut från övriga, oavsett 
om man pratar om utländska företags investeringar 
i Sverige, om svenska företags investeringar utom-
lands, eller om svenska investeringar i Sverige. Det 
handlar om tillgång till kvalificerad FoU-arbetskraft, 
tillgång till kvalificerade leverantörer samt kluster av 

FÖRETAGSSEKTORN

	  

0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000

0

5

10

15

20

25

30

2003 2005 2007 2009 2011 2013

Å
rs

ve
rk

en

U
tg

if
te

r 
m

ilj
ar

d
er

 k
r

FoU-utgifter, miljarder kr FoU-årsverken, antal



41

innovativa konkurrerande och kompletterande före-
tag.

Arbetskraftsflyttningar och affärsresor
Det tredje flödet i det internationella utbytet består 
av människor. Näringslivet genererar varje år en 
mängd gränsöverskridande förflyttningar. I huvudsak 
rör det sig om: (i) arbetskraft som flyttar till och från 
Stockholm för att arbeta, (ii) affärsresenärer som mer 
tillfälligt besöker kollegor, kunder, leverantörer och 
andra typer av affärspartners, och (iii) turister. 

Flera nationella och globala studier tyder på att anta-
let flygförbindelser är sammankopplat med regional 
ekonomisk tillväxt18 och att flygförbindelsetätheten 
kan ha en märkbar inverkan på det nationella och 
regionala näringslivet. Flygförbindelser spelar bland 
annat, tillsammans med andra faktorer, en viktig roll 
när företag ska fatta beslut om var de ska etablera sig, 
både i bemärkelsen utländska företag som överväger 
Sverige och svenska företag som tittar på utländska 
etableringsmöjligheter. Precis som ett högt antal för-
bindelser kan påverka sådana beslut positivt, så kan 
avsaknaden av flygförbindelser avsevärt påverka ett 
företags vilja att investera i en plats negativt.19

Flygförbindelser är även av betydelse för affärsrese-
närers beslutsfattande. I en undersökning framgår att 
antalet avgångar tillsammans med pris är avgörande 
när svenska företag planerar tjänsteresor.20 Välpla-
nerade förbindelser underlättar för företagsledare 
och ökar rörligheten för investeringar och mänskligt 
kapital, och kan dessutom öka tillgängligheten till 
internationell arbetskraft.20 Detta i sin tur möjliggör 
(eller hindrar) för regionen att trappa upp specialise-
ringsnivån. 

Förutom investerings- och arbetsmöjligheter, så har 
även flygaktivitet och affärsresande påverkan på turist- 
industrin och därigenom på regionens tillväxt. Enligt 
Tillväxtverkets rapport gällande svenska och utländ-
ska affärsresenärers resvanor, beteendemönster och 
påverkan på svenska turistmarknaden, så påverkar 
dessa framförallt hotell- och restaurangindustrin i 
Stockholmsregionen mycket positivt. Stockholm låg 
2013 på tjugonde plats bland världens största kon-
gresstäder och fyra av fem långväga besökare valde 
generellt att övernatta i storstadsregionen. Stockholm 
upplever därmed en stor efterfrågan på hotellrum 
från affärsresenärer som flugit in från flertalet olika 
länder, men framförallt från USA och Frankrike.22

Stockholmsregionens flygplatser, deras relation till 

varandra samt förmåga att anpassa sig till en växande 
efterfrågan är betydelsefulla för Stockholms fram-
tida tillväxt. Arlanda, som dominerar, har den mest 
strategiska funktionen och konkurrerar framförallt 
med Kastrup (Köpenhamn) samt Vanda (Helsingfors) 
vad gäller flygtrafiken på Asien. Viktiga faktorer i 
den konkurrensen är bland annat långdistanslinjer 
till USA och Asien samt kombinationer av dessa med 
mellanlandning i Skandinavien. I sammanhanget är 
faktorer som tillstånd att flyga över Ryssland samt 
amerikansk inresandekontroll redan på Arlanda viktig 
möjliggörare. 

Konkurrensutgången påverkar även efterfrågan efter-
som flygplatser inte bara konkurrerar om resenärer 
utan även om flygkapacitet i fråga om större flygplan 
och tätare avgångar. Här spelar även antalet termina-
ler och framtida ombyggnadsplaner en viktig roll för 
hur Arlanda flygplats kommer att kunna hantera en 
ökad efterfrågan. I jämförelse med Gardemoen (Oslo), 
Kastrup (Köpenhamn) och Vanda (Helsingfors) har 
Arlanda en lägre investeringstakt och mindre effektiv 
terminalstruktur, vilket är bekymmersamt. Inom de 
närmaste tio åren planerar de fyra flygplatserna till-
sammans att öka kapaciteten med 25 miljoner passa-
gerare – dvs. ett helt Arlanda – vilket skapar risk för 
överkapacitet och hårdnad konkurrens.

Trafiken på Arlanda har ökat kraftigt mellan åren 
2000, 2007 och 2014. Ökningen drivs i huvudsak av 
turism och annat privatresande till och från Sverige. 
Detta har flera orsaker, bland annat ekonomisk till-
växt, billigare flygresor och ett värderingsskifte i hur 
vi spenderar pengar, med mer på resor snarare än på 
materiella inköp. Vi reser mer idag än för 15 år se-
dan, till alla destinationer. En del av tillväxten har att 
göra med sammansättningen på Sveriges invandrade 
befolkning. Exempelvis ser man en tydlig ökning av 
privatresandet till de delar av världen som utgör ur-
sprungsländer för Sveriges största invandrargrupper 
och som tidigare var otillgängliga på grund av krig och 
liknande. 

Affärsresandet har haft en mer modest utveckling, 
men likväl ökat med nära tio procent åren 2007-
2014, dvs. efter finanskrisen. Tillväxten har numerärt 
främst skett till/från grannländerna Norge, Danmark 
och Tyskland och då i första hand huvudstadsregio-
nerna. Trafiken på Finland har däremot minskat till 
följd av de problem landet drabbats av efter Nokias 
nedgång och en minskad efterfrågan från Ryssland.
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19 European Cities Monitor citerad i Airports Commission, 2013
20 Affärsresenären, 2014

21 Morphet & Bottini, 2014
22 Tillväxtverket 2013. Fakta om svensk turism
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Detta påverkar även trafiken till/från Estland som 
i relativa termer minskat mycket mer, nästan 30 
procent. Affärsresandet till/från Litauen har däre-
mot ökat väsentligt, med hela 75 procent, men så 
har landet också starkare kopplingar till Tyskland 
och Polen än till Finland och Ryssland, vilket varit 
gynnsamt. Av de länder som har ett mer omfattande 
affärsresande till/från Sverige via Arlanda sticker 
även Japan, Belgien, Ungern, Irland och USA ut med 
tydliga nedgångar 2007-2014. Till stor del kopplat till 
finanskrisen och/eller strukturella problem i de natio-
nella ekonomierna, men i fallet Belgien även en ökad 
konkurrens av direktflyg från Bromma. 

Tabell 11. Internationellt affärsresande via Arlanda,  
antal resenärer per slutdestination. Källa: Swedavia.  
RVU Arlanda

Förutom Norge, Danmark, Tyskland och Litauen 
utmärker sig även England, Indien, Nederländerna, 
Turkiet med betydande numerär ökning, där exem-
pelvis affärsresandet till/från Turkiet dubblerats och 
Indien tredubblats åren 2007-2014 om än från en låg 
nivå jämfört de länder som dominerar flödena (tabell 
11). Bland BRIC-länderna har Ryssland och Kina fort-
farande större flöden än Indien och Brasilien, men de 
senare har en snabbare tillväxttakt procentuellt sett. 
Snabb tillväxttakt kan även iakttas bland andra till-
växtekonomier såsom Förenade Arabemiraten,  
Sydafrika, Thailand, Rumänien m fl. men nivåmässigt 
är affärsresandet till/från dessa länder fortfarande på 
en blygsam nivå med som mest drygt 10 000 affärs- 
resenärer år 2014. 

Tabell 12. De 20 mest framträdande slutdestinationerna  
för internationella affärsresor via Arlanda år 2014 samt  
ändring 2007-2014. Källa: Swedavia. RVU Arlanda
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Land 2007 2014 2007–2014

Norge 343 637 375 842 32 205 

Danmark 270 111 313 287 43 176 

Tyskland 236 645 285 294 48 649 

Finland 303 164 278 861 -24 303 

Storbritannien 231 879 251 456 19 577 

USA 137 541 126 574 -10 967 

Frankrike 94 960 97 232 2 272 

Nederländerna 79 094 96 139 17 045 

Italien 64 080 68 910 4 830 

Spanien 69 118 68 491 -627 

Schweiz 60 487 67 003 6 516 

Polen 39 668 42 140 2 472 

Ryssland 35 135 39 208 4 073 

Belgien 46 408 38 144 -8 264 

Österrike 33 175 37 337 4 162 

Kina 26 623 32 655 6 032 

Indien 9 068 29 497 20 429 

Estland 40 573 29 089 -11 484 

Turkiet 13 043 27 482 14 439 

Litauen 13 735 24 010 10 275 

Lettland 23 282 23 518 236 

Irland 18 907 20 932 2 025 

Tjeckien 18 852 20 268 1 416 

Destination 2007 2014 2007–2014

Köpenhamn 240 237 275 307 35 070 

Oslo 262 496 267 352 4 856 

Helsingfors 202 228 195 647 -6 581 

London 170 479 195 163 24 684 

Amsterdam 78 705 95 784 17 079 

Paris 70 032 72 467 2 435 

Frankfurt 67 125 67 291 166 

Berlin 31 154 61 809 30 655 

Munchen 44 513 45 523 1 010 

Dusseldorf 27 558 44 890 17 332 

Zurich 45 147 44 681 -466 

Bryssel 46 312 38 108 -8 204 

New York 32 529 33 556 1 027 

Hamburg 22 357 31 194 8 837 

Bergen 20 433 30 769 10 336 

Wien 26 475 29 448 2 973 

Tallinn 40 501 28 992 -11 509 

Manchester 29 594 26 947 -2 647 

Milano 27 215 26 674 -541 

Åbo 36 074 25 546 -10 528 
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Affärsresandet och dess utvecklig bekräftar närom-
rådets och de stora ekonomiernas betydelse samt att 
näringslivets kontakter successivt förskjuts från väst 
till öst och på längre sikt sannolikt även mot delar av 
Afrika. Vi ser även att den nuvarande tillväxten inom 
relativt kort tidsrymd riskerar slå igenom kapacitets- 
taket för Arlanda. Som framgår av nästa avsnitt ligger 
detta i linje med vad företrädare för näringslivet har 
att säga om flygförbindelserna. Stockholms flygplatser 
spelar en nyckelroll, antingen som möjliggörare eller 
som flaskhalsar, i regionens framtida utveckling. 

2.4 Mekanismer och landskap
Vilka är då de viktigaste förklaringsfaktorerna bakom 
de flödestrender och indikatorrörelser som beskrivs 
ovan, det internationella utbytets mekanismer samt 
det landskap på vilket utbytet sker?

Som nämnts inledningsvis är det en mycket stor 
mängd saker som ska inträffa för att de aktuella 
mönstren och volymerna ska uppstå. Urvalet av de 
mekanismer som diskuteras här är baserat på att 
dessa har ett relativt högt förklaringsvärde jämfört 
med allt annat som händer och att det rör sig om  
relativt normala förlopp. Analysen struktureras kring 
centrala komponenter i det internationella utbytet, 
nämligen: (i) kunskapsklimatet, (ii) företagsklimatet 
och (iii) individklimatet. Uppdelningen är hypotes- 
driven utifrån en tanke om att ett gott klimat för  
dessa komponenter skapar hög konkurrenskraft.

Ett gott kunskapsklimat
Som framgått tidigare i detta kapitel läggs grunden 
för den svenska konkurrenskraften i de förmågor som 
näringslivet byggt upp och i den specialisering som 
hela tiden drivs mot nya nivåer. Man kan tänka sig  
att denna så viktiga kunskap uppstår på platser som 
gynnar kunskapsframväxt, eller med andra ord som 
har ett gott kunskapsklimat. I denna tankemodell 
söks här centrala drivkrafter och hinder. Vad består 
ett gott kunskapsklimat av? 

För det första gynnar ett gott kunskapsklimat fram-
växten av välutbildade individer och ny kunskap 
genom forskning och utveckling. I detta ingår många 
komponenter i en globaliserad värld. Det kan röra sig 
om att det finns en bra svensk skola, från grundskola 
till forskarutbildningen, som förmår nå så många som 
möjligt, och som erbjuder relevanta utbildningar av 
hög kvalitet oavsett var eleven befinner sig geografiskt 
eller på den socioekonomiska stegen. 

Det kan exempelvis röra sig om tillgång till praktik-
platser och utbyten för att träna studenter att applice-
ra utbildningen i arbetslivet. Det kan röra sig om ett 
utbildningssystem som är länkat till omvärlden och 
som erbjuder kontaktytor för utbyte. 

Men, det handlar också om att i rätt skede av utbild-
ningsprocessen se till att de mest meriterade inom 
respektive område ges möjligheter att nå interna-
tionell excellens, samt att gynna formeringen av 
komplexa förmågor på universitet och i näringsliv. 
Detta är mycket resurskrävande i form av anslag och 
investeringar, men det finns i Sverige en väl utbyggd 
infrastruktur att bygga vidare på. Att lyckas med detta 
är en förutsättning för en alltmer fördjupad speciali-
sering.

Det råder idag delade meningar om hur det egentlig- 
en står till med den svenska skolan. Att klargöra  
detta och att åtgärda de problem som eventuellt finns 
bör ses som helt avgörande för kunskapsklimatet. 
Som framgår av figur 15 anser ett urval av tillfrågade 
storföretag att förutsättningarna är mycket goda i 
Stockholmsregionen.23 Arbetskraftens kompetens och 
tillgången på olika typer av expertis lyfts fram som 
starka förutsättningar i Stockholm, inte bara i denna 
undersökning utan även i en mängd andra. Karolinska 
 institutet och KTH har ett mycket högt anseende 
internationellt och det finns även flera exempel på 
tunga kunskapsinfrastrukturfördelar i staden, inte 
minst den digitala infrastrukturen. 

För det andra består ett gott kunskapsklimat av  
komponenter som gynnar omsättning av kunskap  
i praktiken samt innovation. På detta område rankas 
Sverige och Stockholm överlag högt i internationella 
sammanhang, samtidigt som de konkreta resultaten  
påfallande ofta uteblivit. Det finns anledning att  
utreda vidare vad som kan göras för att öka inno- 
vationsutväxlingen när FoU-investeringarna nu sedan 
en tid planar ut. Här har samtliga sektorer en roll  
att spela och den viktigaste arenan för detta är för-
modligen gränslandet mellan akademi och näringsliv. 
En grundförutsättning för detta är att Sverige får en 
återväxt i kompetens och det börjar i skolan, men 
även i andra former av satsningar på ny teknik.  
Exempelvis tycks satsningen på att öka persondator-
innehavet ha spelat en avgörande roll i framväxten 
av den mycket konkurrenskraftiga och innovativa 
arbetskraften i Stockholms IT-sektor. 
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En viktig del i detta som ofta glöms bort är att de olika 
aktörerna är bundna i sitt handlande av olika regel-
verk som ofta formulerats för en annan tid. Det kan 
vara hög tid att se över exempelvis vilken roll Sveriges 
ledande universitet får spela och vilka friheter de kan 
ges att gynna excellens. En hög ambition i volym mås-
te gå hand i hand med en hög ambition för samverkan 
och för excellens, om Sverige ska kunna klara den 
ökande konkurrensen allt högre upp i värdekedjorna. 
Men, för att få utväxling på ett gott kunskapsklimat 
krävs också ett gott företagsklimat.

Ett gott företagsklimat
Som framgår av figur 15 är de tillfrågade företagen 
överlag nöjda med företagsklimatet i Stockholms- 
regionen (dock är de missnöjda med en del avgörande 
individfaktorer som berörs i nästa avsnitt, men som 
förstås även påverkar företagsklimatet). Detta ligger  
i linjer med andra studier – Stockholm sticker ut posi-
tivt mot jämförbara städer. 

En indikator som tydligt visar att företagsklimatet  
i Stockholmsregionen är konkurrenskraftigt är att 
nivån på så kallade greenfield investments, det vill 
säga utländska nyetableringar, ligger högt mot jäm-
förbara storstadsregioner.24 Oavsett ägande är de glo-
baliserade företagens inställning till förutsättningarna 
i regionen en viktig temperaturmätare. Utländska och 

svenska multinationella koncerner ser inga gränser. 
De konkurrerar med varandra globalt. Om svenska 
multisar trivs i Stockholmsregionen trivs även utländ-
ska multisar där, och vice versa. 

Det som tydligast framhävs över brädet av studier och 
som även tydligt framkommer här är Stockholmsre-
gionens mycket attraktiva arbetskraft. Arbetskraftens 
excellens har tre grundorsaker: (i) det formella utbild-
ningssystemet, (ii) den svenska modellen och statens 
unika roll som investerare i ny teknik och tekniksprid-
ning för att korrigera marknadsmisslyckanden, och 
(iii) närvaron av attraktiva miljöer för internationell 
excellens. 

Kompetens inom IT sticker ut särskilt, liksom den 
digitala infrastrukturen. Båda är tydliga resultat av 
världsunika lösningar och investeringar där sektors-
övergripande lösningar och insikter kring marknads-
misslyckanden lade grunden. I fallet IT-kompetens 
är det uppenbart att hem-PC-reformen från slutet av 
1990-talet haft en avgörande roll i att skapa dagens 
konkurrensfördel. I fallet digital infrastruktur var 
beslutet att låta Stockholms stad genom bolaget Sto-
kab skapa ett öppet fiberbredband en smart lösning. 
Idag har i princip alla företag och drygt 90 procent 
av privatpersoner i Stockholms stad tillgång till detta 
bredband. 

	  

Figur 15. Stockholmsregionens förutsättningar.  
Källa: Enkät till multinationella företag i regionen
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Motsvarande siffror för städer som lät marknaden 
sköta läggningen av den digitala infrastrukturen, som 
exempelvis Köpenhamn, är 20 procent. Den lösning 
som Sverige och Stockholmsregionen utnyttjat för att 
komplettera marknaden på IT-området har onekligen 
fungerat. Den bör ligga som grund för ett arbete med 
att idag identifiera och stödja framväxten och anam-
mandet av de motsvarande teknologier som kommer 
att driva näringslivets konkurrenskraft om 10-20 år. 

Den arbetskraft som finns i Stockholmsregionen är 
som sagt attraktiv. Dock visar en närmare analys av 
IT-sektorn att det finns alldeles för lite av den för 
att stödja den förväntade eller potentiella tillväxten. 
Särskilt utvecklingen de senaste åren pekar på att 
branschen från att tidigare ha lagt ut IT-jobb på andra 
länder idag befinner sig i en kraftig in-sourcing-trend. 
Denna trend, i kombination med branschens kraftiga 
tillväxt pekar på att tillväxten kommer att hämmas 
om inte regionen åtgärdar de hinder som föreligger. 

Ett par drivkrafter ligger bakom tillväxten och behovet 
av arbetskraft inom IT i Stockholmsregionen. För det 
första har det skett en kraftig och bred digitalisering 
i näringsliv och offentlig sektor. Rena handelsföretag 
som H&M har på kort tid tiodubblat sina IT-avdel-
ningar och ungefär en tredjedel av bankernas kostna-
der är i dag IT-relaterade. För det andra har kraven på 
arbetskraftens kompetens ökat. Idag krävs ingenjörs-
examen på områden där man tidigare kunde vara mer 
eller mindre självlärd entusiast. Den ökade komplexi-
teten gör även att lösningarna för kundföretagen måste 
byggas på plats i högre utsträckning än tidigare. 

Behoven har alltså ökat såväl kvantitativt som kvalita-
tivt, men även i termer av geografisk närhet. Tillväxtt-
renden är så pass kraftig att den inte kan lösas enbart 
med regionala utbildningsinsatser. Rekrytering av 
utländsk arbetskraft är avgörande för att trenden ska 
vara hållbar. Stockholmsregionen har här många att-
raktivitetsfaktorer och har hittills lyckats locka till sig 
utländsk kompetens, trots att stadens bolag inte alltid 
betalar internationellt konkurrenskraftiga löner. 

Det som lockar är istället saker som demokrati, infra-
struktur, uppväxtförhållanden och framtidsmöjlig- 
heter för barnen, jämställdhet osv, vilket är särskilt 
attraktivt för arbetskraft från de länder som har 
många programmerare, inte minst Indien, Pakistan, 
mellanöstern och delar av Östeuropa. En rekryte-
ringskälla har även varit de tidigare avgiftsfria  
masterutbildningarna vid svenska universitet.  

Tillsammans gör dessa attraktivitetsfaktorer att 
branschen lyckas anställa kompetens utan att betala 
internationella marknadspriser, vilket i sin tur ger de 
svenska bolagen en kostnadsfördel. 

Det enskilt största hindret för fortsatt rekrytering är 
bostadssituationen i Stockholm. Tidigare var språk-
krav en faktor, men detta har näringslivet nu helt en-
kelt tvingats släppa, och branschen arbetar nu i regel 
huvudsakligen på engelska. Problemet med bostäder 
går däremot igen i alla branscher och undersökning-
ar, och är i detta sammanhang den största bristen i 
Stockholms annars konkurrenskraftiga individklimat. 

Två ytterligare konstaterande bör göras i relation till 
företagsklimatet. Det ena är att Stockholmsregionen 
ses som en relativt svag marknad för de företag som 
verkar där. Detta har delvis sina naturliga förklaringar 
i marknadens storlek. Regionen, eller ens Sverige kan 
aldrig bli en betydande avsättningsmarknad i volymer 
räknat. Däremot finns goda förutsättningar för Stock-
holm att bli en nischmarknad för innovativa produk-
ter. Inte minst genom vidareutveckling av den offent-
liga upphandlingen mot innovationsupphandling. 

Det andra är att de internationella flygförbindelserna 
generellt anses otillräckliga, även om svaren skiljer sig 
åt mellan företag. Detta bör utredas ytterligare, särskilt 
med betoning på hur regionens flygplatsers kapacitets- 
utveckling kan ske på ett sådant sätt att onödiga flas-
khalsar inte uppstår och en kvalitativ produkt kan 
erbjudas.

Ett gott individklimat 
Med ett bra individklimat menas en stad där indivi-
der vill bo, där de vill uppfostra sina barn, där de kan 
integreras och bygga en för dem attraktiv framtid. 
Företrädare för svenska multinationella koncerner 
har under en tid talat om att arbetskraften idag röstar 
med fötterna och att detta är en ny del av globalise-
ringen som konkurrenskraftiga företag måste anpassa 
sig till. 

I takt med en ökad specialisering minskar möjlig- 
heterna för ett litet land som Sverige att på egen hand 
utbilda alla de kompetenser som behövs till den nivå 
som krävs. Det går inte att bortse från att arbets-
kraftsinvandring, på helt nya nivåer och för arbeten 
allt högre upp i värdekedjorna, i tillägg till en fortsatt 
hög inflyttning från riket i övrigt, kommer att vara en 
nödvändig del av Stockholmsregionens fortsatta fram-
gång. Många av de initiala attraktionsfaktorerna finns 
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också på plats för att locka hit den nödvändiga kom-
petensen, men när det gäller bostadsförsörjningen 
har regionen påtagliga problem som tydligt återverkar 
på företagens förutsättningar och möjligheterna att 
rekrytera. 

Det ligger inte inom ramarna för denna rapport att 
svara på exakt varför bostadsmarknaden i Stockholms- 
regionen inte fungerar och vilka åtgärder som krävs, 
men då bostadsbristen utgör ett allvarligt hot mot 
regionens näringsliv och i förlängningen hela landets 
välstånd, bör några problem nämnas. 

För det första är systemet med bostadsrätter och bo-
stadsrättsföreningar ett hinder för tillgången på lägen- 
heter att hyra, eftersom andrahandsuthyrningen är 
kraftigt begränsad. Hur denna situation ska åtgärdas är 
en politisk och äganderättslig fråga, men det förefaller 
oändamålsenligt att i den rådande situationen ha ett sy-
stem som påtagligt begränsar möjligheterna att hyra ut. 

Det finns dock en stor mängd bostäder för andra-
handsuthyrning i en ”gråzon” via marknadskanaler 
som Blocket, Airbnb, Bostad Direkt m fl. Men, priset 
är som regel högt som en direkt följd av den allmänna 
bristen på bostäder och den regleringsmässiga situ-
ationen. På en bättre fungerande marknad skulle det 
inte vara möjligt att ta ut samma priser, som idag gör 
att dessa alternativ inte är tillgängliga för en normal 
inkomsttagare om inte företaget väljer att gå in och 
betala för det.

För det andra är mark- och planprocesserna en stor 
flaskhals, med ledtider på upp till 10 år för bostads-
projekt. Regionala och nationella beslutsfattare bör 
utreda hur allmänintresset vad gäller tillgång på bo-
städer bättre kan jämkas med andra allmänintressen 
inom ramen för reformerade regelverk. Här bör även 
ingå konkurrenssituationen på byggmarknaden, såväl 
bland entreprenörer som materialleverantörer, då 
Sverige har höga byggkostnader jämfört andra länder, 
exempelvis Tyskland.

En annan stor utmaning är att bättre integrera ny- 
anlända grupper, minska utanförskap och främlings-
fientlighet. I regionen är det idag mer än dubbelt så 
stor risk att en utlandsfödd elev misslyckas med att 
ta en fullständig examen jämfört med en elev född i 
Sverige. Och arbetsdeltagandet bland utlandsfödda 
ligger på en markant lägre nivå än för de som är födda 
i Sverige, i synnerhet för de med utomeuropeiskt ur-
sprung.

Oavsett var man står politiskt så är det i en globali- 
serad värld ofrånkomligen så att en segregerad  
arbetsmarknad står i motsats till huvudsakliga driv-
krafter för Sveriges framtida väl stånd. Riskerna ligger 
inte enbart i produktivitets- och kompetensförluster 
utan också i minskad innovation, vilket mångfald på 
en arbetsplats kan erbjuda. Forskning visar också på 
en betydande vidaremigra tion från Stockholmsregion- 
en till länder som utvand raren uppfattar som mer 
attraktiva – särskilt inom välutbildade befolknings-
segment.

En region som Stockholm har inte råd att missförstå 
vad globaliseringen av världsekonomin innebär eller 
att blunda för den nya verklighet som regionens  
näringsliv konkurrerar i, och som kommer att intensi-
fieras ytterligare kommande decennier. Det tycks  
på de övergripande indikatorerna som att det multi-
nationella näringslivet har hanterat den senaste fasen 
i globaliseringen på ett bra sätt. Den regionala nivån 
måste på liknande sätt uppdatera policyagendan för 
att möta framtiden. I detta ingår med högsta prioritet 
att kraftfullt åtgärda de problem som finns med  
stadens individklimat, med bättre integration och 
tillgång till bostäder.

Globala värdekedjor
Helt centralt för förståelsen av Stockholmsregionens 
näringsliv i världen är slutligen begreppet globala 
värdekedjor (GVC). Detta gäller inte minst från ett 
policyperspektiv. Teknologisk utveckling, mellan- och 
överstatlig organisering, och framväxten av komplexa 
multinationella företag har under de senaste årtion-
dena i grunden förändrat den internationella handeln 
och ägarförhållanden. Den i sammanhanget viktigaste 
förändringen är att utveckling och produktion av 
varor och tjänster har fragmenterats och omorganise-
rats till sådan grad att man nu talar om ”made in the 
World” snarare än ”made in Country X”.

En global värdekedja är i princip en geografiskt 
utspridd produktionsprocess. Kedjan av distinkta 
produktionssteg - exempelvis design, utveckling, pro-
duktion, marknadsföring och distribution – uppstår 
naturligt i produktionsprocesser. Kedjan globaliseras 
dock först när företag optimerar produktionsproces-
serna genom att förlägga kedjans olika steg i flera oli-
ka länder. För att detta ska vara möjligt måste det dels 
vara teknologiskt och organisatoriskt görbart för före-
taget att kontrollera produktionsprocessen över stora 
avstånd, dels måste de geografiska merkostnaderna 
för transporter, transaktioner och kontroll understiga 
det adderade värdet jämfört med utgångsläget. 
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Rent organisatoriskt kan en värdekedja förläggas helt 
eller delvis inom företaget. Globala värdekedjor kan 
dock endast förläggas helt inom förtaget om det är 
multinationellt. Graden av integrering av steg inom 
företaget kallas vertikal integration. Dess motsats är 
outsourcing. Vertikal integration och outsourcing kan 
ske antingen uppströms (mot tidigare produktions-
steg), nedströms (mot marknaden), eller både och. 

Att svenska företag deltar i globala värdekedjor är i 
sig ett tecken på konkurrenskraft. Att utländska företag 
investerar för att kunna närvara i svenska delar av 
globala värdekedjor likaså. Det centrala att förstå  
från ett policyperspektiv är att förändringarna är  
omvälvande och irreversibla. Globala värdekedjor  
har i princip skapat ett helt nytt konkurrenslandskap 
för näringslivet. 

Stockholmsregionens framtida konkurrenskraft  
hänger i huvudsak på hur snabbt och väl regionen  
anpassar sina strategier och sin planering till att  
skapa förutsättningar för ett näringsliv som kan  
konkurrera på dessa nya villkor. Storstäder får en 
alltmer central roll i den globaliserade ekonomin  
vilket driver en kraftig urbaniseringstrend. Detta  
skapar flaskhalsar och kapacitetstak på områden  
som i huvudsak ligger på kommunernas och lands-
tingets bord. De städer som agerar snabbt och korrekt 
kommer med stor sannolikhet att ge en internationell 
konkurrensfördel till sina näringsliv. 

2.5 Sammanfattning
Stockholmsregionen är motor i en svensk ekonomi 
som haft en stark konkurrenskraftsutveckling efter 
den senaste finanskrisen och som går framtiden till 
mötes med i princip alla indikatorer pekandes åt rätt 
håll. Regionens företag skapar ett stort välstånd som 
dessutom sprids till breda delar av befolkningen.  
Ökningen i tjänstesektorn skapar välbetalda jobb. 
Svenska multinationella företag drar nytta av globali- 
seringens fördelar och skapar ett mervärde och 
multiplikatoreffekter som faller Stockholm till del. 
Utländska koncerner investerar och nyetablerar i 
regionen och utgör en betydande del av näringslivet 
och arbetsmarknaden. 

Stockholm är en av världens mest attraktiva regioner 
när det gäller livskvalitet, jämställdhet, demokrati 
och säkerhet – alla viktiga faktorer för den globala 
ekonomins högrörliga kompetens. För företagen är 
Stockholm synonymt med en arbetskraft i absolut 
världsklass och en högkvalitativ infrastruktur som 
vuxit fram genom unika sektoröverskridande lösning-
ar. Vad gäller kunskapsklimatet och företagsklimatet 
är Stockholm bland de bästa. 

Samtidigt tornar två allvarliga utmaningar upp sig. 
Regionens bostadssituation utgör idag ett kännbart 
hinder för fortsatt tillväxt och ett allvarligt problem i 
företagens rekrytering, t ex av internationell expertis. 
Det går inte att nog understryka vikten av att komma 
till rätta med detta problem. Därtill påverkas konkur-
renskraften av hur regionen tar sig an dagens ut- 
maningar rörande den segregerade arbetsmarknaden. 
En sådan arbetsmarknad står i motsats till de nya 
konkurrensförhållanden som globaliseringen drivit 
fram och som fortsätter att öka i betydelse för det 
svenska välståndets återväxt.

Därutöver finns anledning att uppmärksamma före-
tagens i relativa termer minskade investeringar i FoU 
i regionen samt tendensen att talanger, inte minst i 
form av snabbväxande spel- och Internetföretag, sugs 
upp av organisationer i större, konkurrerande stads-
regioner. Detta gäller även etablerade storföretag, där 
huvudkontor och FoU-verksamhet försvunnit från 
regionen efter utländska förvärv. 

Naturligtvis gäller även det omvända, att utländska 
investeringar bidragit till nya ledande och utvecklan-
de funktioner i regionen, men den samlade bilden är 
att det är en stor utmaning för en relativt liten och 
perifer storstadsregion som Stockholm att vara inter-
nationellt ledande inom olika områden. Mycket talar 
för att en fortsatt specialisering högt upp i värdeked-
jan i kombination med väl utvecklad internationell 
tillgänglighet, dvs. goda flygförbindelser, krävs för att 
fortsatt vara en internationellt framstående storstads-
region.

FÖRETAGSSEKTORN FÖRETAGSSEKTORN



48

Medan internationaliseringen av näringslivet pågått 
under flera århundraden men framför allt tagit fart 
sedan industrialiseringen under andra halvan av 
1800-talet, är internationaliseringen av den offentliga 
sektorn en mer sentida företeelse. Med undantag för 
statsmaktens utrikesförvaltning och deltagande i vissa 
internationella organ, berördes den offentliga sektorn 
förhållandevis lite av internationaliseringstrenden, 
fram till de första efterkrigsdecennierna. 

Det tidiga 1970-talets gradvis förstärkta nordiska 
samarbetet, med aktiva gränsregionala utvecklings-
projekt och vänortsutbyten, ökade intresset för in-
ternationella åtaganden och aktiviteter även på den 
kommunala och regionala nivån. Det verkliga genom- 
brottet för internationaliseringsprocesserna inom 
offentlig sektor kom dock genom Sveriges medlemskap 
i den Europeiska Gemenskapen (numera Europeiska 
Unionen, EU) i mitten av 1990-talet. 

I detta kapitel ges en översiktlig bild av dagens om-
fattning och inriktning på de internationella inslagen i 
den offentliga sektorns verksamhet inom Stockholms 
Län. Särskilt fokus sätts på en av nyckelingredienserna 
i regionens framtida konkurrenskraft och utvecklings-
möjligheter, nämligen den högre utbildningen - och 
då framför allt den Stockholmska universitetssektorns 
internationella utbyten och projekt. 

3.1 EU-medlemskapets betydelse
Det svenska EU-medlemskapets betydelse för den 
offentliga sektorns internationalisering kan knappast 
överskattas. Antalet svenskar som arbetar inom EU 
uppgår för närvarande till drygt 1 200 personer. Av 
dess arbetar över 500 inom Kommissionen och resten 
inom olika organisationer som är nära relaterade till 
olika EU-organ och verksamheter.25

Att observera är också att alla de politiker som repre-
senterar Sverige på central, regional och lokal nivå i 
Europaparlamentet, i de olika ministerråden, i region-
kommittén och i andra organ inte ingår i dessa siffror. 
Detta gäller även den ännu större mängden av tjänste-
män på olika nivåer och inom olika sakområden runt 
om i landet som på hel- eller deltid är mer eller mindre 
permanent sysselsatta med att bereda, genomföra och 
följa upp EUs olika strukturfondsprogram och andra 
insatser i Sverige. Som ett talande exempel kan näm-
nas att administrationen av de åtta svenska regional- 
fondsprogrammen för perioden 2007-2013 krävde 
sammanlagt mer än 1000 manarbetsår av de progra-
mansvariga tjänstemännen i Sverige.26

Det omfattande EU-samarbetet berör självfallet även 
de offentliga aktörerna inom Stockholmsregionen. 
Förutom det faktum att huvudstadsrollen genererar 
ett omfattande centralstatligt EU-samarbete, deltar 
övriga delar av regionens offentliga sektor – inte 
minst länets 26 kommuner – aktivt i många av de oli-
ka EU-program och insatser som berör huvudstads-
området. Några av kommunerna, med Stockholms 
stad i spetsen, har också tagit fram särskilda program 
och policydokument med politiskt antagna strategier 
och riktlinjer för sitt deltagande i EU-samarbetet. 
I flera fall behandlas EU-frågorna också som en del 
i de mer övergripande riktlinjerna för kommunens 
internationella samarbetsåtaganden.27

Liknande engagemang och åtaganden inom ramen 
för olika typer av EU-relaterade insatser och program 
gäller även de två viktigaste Stockholmsaktörerna på 
den regionala nivån: landstinget och länsstyrelsen.  
De regionala aktörerna i Stockholm och Östra Mellan- 
sverige driver därtill också en gemensam ”Europa- 
förening” med permanent representation i Bryssel. 

3 | Offentlig sektor
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25 Se Kommissionens redovisning i ”Staff Demographics for  
 Commission 01/07/2015 – Staff by nationality and grade”  
 samt den svenska regeringens EU-upplysning  
 (www.eu-upplysningen.se).
26  Swecos uppskattning baserad på arbetsmaterial framtaget  
 i anslutning till uppdraget av Kommissionen. Jfr ”Region-al   
 governance in the context of globalization – reviewing  
 

 governance mechanism & administrative costs. Administra- 
 tive workloads and costs of Member State public authoriteis of   
 the implemenation of ERDF and Cohesion Fund”.  
 DG Regional Policy, Brussels 2010.
27 Baserat på en genomgång av samtliga 27 kommuners hemsidor.
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Syftet är att ”samverka i frågor som rör regionens för-
hållande till Europeiska Unionen”. Det är med andra 
ord inte märkligt att det, utöver 120 000 resande från 
Arlanda, finns direktflyg till Bryssel från Bromma 
flygplats med nära 150 000 resande år 2014.

3.2 Vänortsverksamhet och övrigt 
internationellt samarbete
Även om det EU-relaterade samarbetet dominerar – 
inte bara i kvantitet, utan också i kvalitet och politisk 
tyngd – så bedrivs parallellt med detta en mängd an-
dra internationella samarbeten och projekt av offent-
liga aktörer i länet. 

Som redan nämnts inleddes ett mer aktivt internatio-
nellt samarbete med nordisk inriktning redan under 
de tidiga efterkrigsdecennierna. Vänortssamarbetet 
präglades till en början främst av kulturellt utbyte och 
”artighetsbesök”, men har över tiden breddats och 
utvecklats till att omfatta betydligt mer substantiella 
frågor som t ex kommunal infrastruktur, administra-
tiv organisering, fysisk planering, IT-frågor, miljö, 
turism, arbetsmarknad, utbildning samt hälso- och 
sjukvård. 

Kommunerna och landstinget i Stockholms län upp-
rätthåller idag sammanlagt 56 olika vänortssamar-
beten av varierande kvalitet och aktivitetsnivå – från 
relativt sporadiska kontakter till ett betydligt mer 
intensivt och seriöst utbyte av erfarenheter och nära 
samarbete kring för partnerna viktiga kommunala och 
regionala utvecklingsfrågor. Länets aktiva vänorts-
relationer omfattar orter och stadsregioner i 19 olika 
länder, huvuddelen i Norden och inom EU, men även 
geografiskt och politiskt mer avlägsna samarbets-
partners i Kina, USA, Brasilien Kenya, Filippinerna, 
Indien, Ryssland och Vitryssland.28

Enligt en rapport från Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL)29 är den långsiktiga trenden dock ett 
minskande intresse för det traditionella vänortssam-
arbetet. Istället växer intresset för andra typer av mer 
EU-orienterade projekt samt för ett mer strategiskt 
utformat vänortssamarbete med tydligare fokus på 
samarbete inom centrala policyområden som kommu-
nal teknik, planering, miljö, sjukvård och utbildning. 
En annan trend är att kommunernas internationella 
samarbete allt oftare bedrivs i projektform med  

tydliga resultatmål. Detta har lett till fler ”vilande” 
(i praktiken ofta under avveckling) och färre, men mer 
aktiva, vänortssamarbeten.

Den här trenden gäller även för de offentliga aktörerna 
i Stockholms län. Den största expansionen av region- 
ens internationella åtaganden, utöver vad som sker 
inom ramen för EU-samarbetet, gäller sålunda sam-
arbete inom ramen för olika typer av transnationella 
intresseorganisationer och utvecklingsprojekt. Många 
av länets kommuner har tagit fram särskilda policy- 
dokument med prioriteringar och anvisningar för hur 
man vill utnyttja sitt internationella samarbete som 
en del i utvecklingen av den egna kommunen.30 
Detta gäller även för Stockholms läns landsting. 

Bland kommunerna är det – föga överraskande – 
Stockholms stad som redovisar den mest omfattande 
och ambitiösa utvecklingen av sina internationella 
relationer. Förutom en omfattande närvaro i olika 
internationella projekt, deltagande i konferenser, 
huvudstadsrelaterade besök och arrangemang, deltar 
staden i ett tiotal internationella (storstads-) nätverk, 
ofta med stor politisk tyngd och betydelse för utveck-
lingen av Stockholmsregionens roll i Östersjöregionen, 
i Norden och inom EU och resten av världen.

Men Stockholms stad är långt ifrån ensam bland 
regionens kommuner om ett aktivt och omfattande 
internationellt samarbete av denna typ. Så är t ex 
Solna, Södertälje, Botkyrka, Huddinge och Sigtuna 
aktiva i ett antal permanenta stadsnätverk, av vilka 
några sammanfaller med de som Stockholm deltar i, 
och flertalet övriga kommuner deltar i åtminstone i 
någon form av internationella nätverk och aktiviteter. 

Härtill kommer Stockholms läns landsting som ge-
nom åren varit – och fortsättningsvis är – mycket 
aktivt i det transnationella och regionala samarbetet 
kring Östersjön. Landstinget är också en aktiv partner 
i olika typer av samarbeten kring globaliseringen och 
den växande urbaniseringens konsekvenser för 
Stockholmsregionens framtida utmaningar och ut-
vecklingsmöjligheter. Man ingår även i flera interna-
tionella nätverk och samarbetsprojekt med fokus 
på de viktigaste verksamhetsområdena; person-
transporter, sjukvård och regional planering.
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28 Enligt sammanställning gjord av Sveriges kommuner och landsting  
 (SKL) gällande år 2011 (se http://skl.se/demokratiledningstyrning/ 
 euinternationellt/vanorterinternationellasamarbeten/vanorter.1550. 
 html) samt aktuella uppdateringar från kommunernas och lands- 
 tingets hemsidor.
29 SKL 2011. Medlemmarnas vänortssamarbete våren 2011

30 8 av länets 27 kommuner redovisar sådana särskilt framtagna,   
 politisk förankrade, policydokument på sin hemsida. Mer allmänna  
 målsättningar och formuleringar om kommunens internationella  
 samarbete och ambition er finns dock att läsa på flertalet av  
 Stockholmskommunernas hemsidor.
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3.3 Stockholmsregionen i de inter-
nationella universitetsnätverken
Det akademiska livet och den universitetsbaserade 
forskningen har alltid haft en stark internationell 
orientering – även under de tidsperioder då interna-
tionalism och öppna gränser inte dominerade Sverige 
och omvärlden på samma sätt som idag. 

Dagens allt mer globaliserade och på djupet integre-
rade värld - politiskt, ekonomiskt, kommunikativt och 
idémässigt – har ytterligare förstärkt de sedan tidiga-
re starka inslagen av internationell samverkan inom 
den svenska universitetsvärlden. Detta gäller generellt 
inom hela högskolesektorn, inklusive de många min-
dre och mer yrkesinriktade högskolor som tillkommit 
under senare decennier. Tydligast och starkast är 
dock trenden mot en allt mer internationaliserad 
verksamhet hos de större och de mer forsknings- 
inriktade svenska universiteten och högskolorna.

Internationaliseringen av högskolesektorns verksam-
het gäller självfallet även för de många universitet 
och högskolor som är verksamma i Stockholms län.31 
I själva verket är det mycket som talar för att de in-
ternationella inslagen i det akademiska livet är mera 
utbrett och djupgående här än i landet som helhet. 
Orsaken är dels att huvudstadsregionen generellt sett 
är mera internationellt orienterad (befolkningssam-
mansättning, näringsliv och offentliga funktioner) 
än landet i övrigt, dels att Stockholm är hemorten för 
flera av landet större och/eller mer forskningsinriktade 
och specialiserade universitet och högskolor.

Regionens högskolor och universitet framhåller på 
sina respektive hemsidor, i sina strategidokument 
och årsredovisningar m.m. den avgörande betydelsen 
av internationella kontaktnät inom såväl grundut-
bildningen som forskningen. Ett gränsöverskridande 
samarbete vars omfattning och betydelse uppfattas 
som snabbt växande över tid. 

I syfte att närmare belysa internationaliseringen av 
högskolesektorn i Stockholmsregionen sammanfattas 
i det följande de internationella kontakterna och 
verksamheten inom utbildning och forskning vid 
fem av de större och/eller mer forskningsinriktade 
lärosätena, nämligen:  
 

 • Stockholms universitet (SU) 
 • Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) 
 • Karolinska Institutet (KI) 
 • Handelshögskolan i Stockholm (HHS)  
 • Södertörns högskola (SH)

Internationaliseringen av forskar- 
utbildningen och forskningen
I Sverige antas för närvarande varje år mellan 3 100 
och 3 200 forskarstudenter för att påbörja licentiat 
och/eller doktorsstudier. Av dessa är ca 40 procent 
utländska, en andel som varit relativt stabil under 
senare år. En betydande andel av forskarstuderande 
vid svenska högskolor och universitet har med andra 
ord internationell bakgrund. För flera av lärosätena i 
Stockholm är andelen nytillkommande doktorander 
ännu högre. För HHS var andelen nytillkommande 
utländska forskarstuderande under 2014 hela 65 
procent av totala antalet sökande och för KTH 56 
procent. Detta innebar att de fem ovan nämnda läro-
sätena i Stockholm rekryterade över 400 utländska 
forskarstudenter under ett enda år.32

Den internationella profilen och närvaron vid de 
stockholmska lärosätena väger även i övrigt tyngre än 
vad som mer allmänt gäller inom landets övriga hög-
skolor och universitet. Inom samtliga fem studerade 
lärosäten anser man att den internationella verksam-
heten är en grundläggande förutsättning för att kun-
na bedriva en forskarutbildning och forskning värd 
namnet. Men, den har också allt mer kommit att bli 
en avgörande faktor för lärosätets utveckling av spets-
kompetens, dvs. rekrytering av framstående studenter 
och forskare. Det internationella beroendet ökat allt 
mer i betydelse, en utveckling som förutspås fortsätta 
i minst samma takt under överskådlig framtid. 

Utvecklingen avspeglas också i den tyngd som ges 
de internationella frågorna inom universitetens led-
ning och administration. Som ett talande exempel 
kan nämnas att Karolinska institutet nyligen tillsatt 
en vice rektor vars huvuduppgift är att bevaka och 
utveckla lärosätets internationella samarbete med 
särskild tonvikt vid forskning och utveckling. KI, som 
kan betraktas som ett internationellt ledande forsk-
ningsuniversitet inom medicinområdet, lägger högsta 
prioritet under de kommande åren på ”etablering av 
nya breda allianser aktiviteter med ett begränsat antal 

31 Av de sammanlagt 53 olika universitet och högskolor i Sverige   
 som listas i Universitetskanslersämbetets årsrapporter så finns   
 hela 18 stycken i Stockholms län (Universitet och högskolor.   
 Årsrapporterna 2013 och 2014, UKÄ-Rapport 2013:2 & 2015:8).  
 Om man därtill beaktar viktiga lärosäten i länets omedelbara   
  
 
 

 närhet (Uppsala, Linköping och Örebro) så blir regionens starka  
 ställning inom det svenska högskoleväsendet ännu tydligare. 
32 Se Tab. 15, Universitet och Högskolor. Årsrapport 2015.   
 UKÄ-Rapport 2015:8
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internationella toppuniversitet” samt ”en förstärkning 
av den tekniska infrastrukturen för /.../ internationell 
samverkan”.33

Den internationella samarbetsprofilen är tydlig även 
för Handelshögskolan i Stockholm. HHS har sedan 
lång tid tillbaka kompletterat sin ledning med en 
internationellt sammansatt ”advisory board”. Skolan 
bedriver utbildning och forskning i samarbete med 
universitet och näringsliv på ett flertal platser runt 
om i världen, inte minst i Östersjöregionen (Riga, 
Helsingfors, St. Petersburg). HHS är också den enda 
nordiska handelshögskolan som är medlem i den  
internationella forskningsorganisationen ICEDR 
(International Consortium of Executive Development 
Research) där bl a Harvard MTI och en rad globalt 
ledande industrikoncerner ingår. Skolan är också den 
enda nordiska medlemmen i APSIA (The International 
Association of Professsional Schools of International 
Affairs). Nästan all forskning inom HHS sker i samar-
bete med internationella partners och huvuddelen av 
forskarutbildningen är engelskspråkig. 

Kungliga tekniska högskolan arbetar aktivt för att 
stärka sin position som ett av Europas främsta tek-
niska forskningsuniversitet. Fokus ligger på konkur-
rensen med andra excellenta universitet om de allra 
bästa forskarna.34 Det internationella inslaget i KTH’s 
forskarutbildning är också betydande. Nästan hälften 
av KTH’s forskarstudenter har sin grundexamen från 
något universitet utanför Sverige. Under ett läsår 
brukar omkring 300 av skolans forskarstuderande 
tillbringa minst en vecka vid något utländskt univer-
sitet eller forskningsinstitution och nästan lika många 
utländska forskarstudenter vistas för en eller flera 
kortare perioder vid KTH som en del i sin doktorsut-
bildning.35

I Stockholms Universitet har den starkt decentralise-
rade strukturen med självständiga ämnesföreträdare 
medfört en större betoning av det internationella 
forskasamarbetet på institutionsnivån. Bland ämne-
sinstitutionerna uppfattar man den internationella 
orienteringen och samarbetet som en självklar och väl 
integrerad del av sin verksamhet, och då i synnerhet 
inom forskarutbildningen och post doc-forskningen. 
Universitetsledningen har också tagit fram riktlinjer 
och prioriteringar för verksamheten 2015 - 2018 där 

man framhåller att ”internationell samverkan inom 
forskningen, driven av forskarna, utgör en grund-
läggande del av universitetets verksamhet och är en 
förutsättning för att nå excellens”.36 Tillsammans med 
de mer konkreta verksamhetsplanerna för de natur-
vetenskapliga och samhällsvetenskapliga/humaniora 
forskningsområdena37 ger detta en god grund för en 
fortsatt utveckling av SU’s internationella profil.

Även den relativt nya, men snabbt växande, Södertörns 
högskola har idag en stark internationell profil på sin 
– huvudsakligen inom humaniora och samhällsveten-
skap – forskning och forskarutbildning. Ett av de fem 
övergripande målen för SH är också en långtgående 
internationalisering av i princip all sin verksamhet, 
utbildning så väl som forskning.38 Vikten av ”global 
utblick och ett genomtänkt stöd till internationalise-
ringsarbetet” inom SH lyfts också tydligt fram i hög-
skolans senaste årsredovisning.39

Då stora delar av SH’s forskningsaktiviteter och inter-
nationella projekt finansiera genom Östersjöfonden, 
så är också huvuddelen av högskolans internationella 
forskarsamarbete och nätverk knutna till länderna 
och universiteten kring Östersjön. SH driver centrum 
för baltiska och Östeuropeiska studier (CBEES - 
Centre for Baltic and Eastern European Studies) vars 
uppgift är att utveckla och koordinera högskolans 
forskarutbildning och internationella post doc-akti-
viteter. CBEES är också känt för utgivningen av den 
internationella tidskriften ”Baltic Worlds”. Man är 
också värdinstitution för Baltic and East European 
Graduate School (BEEGS). Utöver detta deltar SH’s 
doktorander och forskare aktivt i flera sameuropeiska 
forsknings- och utbytesprojekt som är finansierade 
genom olika EU-ramprogram.

De fem särskilt granskade lärosätena i Stockholm är 
således alla starkt beroende av sin internationella 
verksamhet. I praktiken bygger man upp den för sin 
kvalitet och konkurrenskraft så avgörande forskning-
en kring ett allt tätare och mer utvecklat internatio-
nellt samarbete. Ett samarbete som av naturliga skäl 
kan ta många olika former – från olika typer av sam-
arbetsavtal, konferensarrangemang och forskarutväx-
ling till långsiktigt och intimt samarbete kring mycket 
stora och prestigeladdade internationella forsknings-
projekt. Viktiga i sammanhanget är också ett antal 

33 Årsredovisning 2014, Karolinska institutet.
34 Utvecklingsplan för KTH 2013-2016.
35 Årsredovisning 2014, Kungliga Tekniska Högskolan.
36 Strategier för Stockholms universitet 2015-2018.
37 Verksamhetsplan 2015-2016 för det naturvetenskaliga området   
 samt Verksamhetsplan 2015-2016 för det Humanistiskt-samhälls 
 vetenskapliga området.
 

38 ”Södertörns högskolas ethos, vision, övergripande mål och  
 strategier för forskning, utbildning och samverkan 2015-2019.”   
 Högskolestyrelsen, december 2014.
39 Årsredovisning 2014. Södertörns Högskola, februari 2015
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europeiska och nordiska forskningsprogram inriktade 
på internationella studier och samarbete.40

Om man ser till den geografiska spridningen av det 
omfattande internationella forskningssamarbete som 
Stockholms universitet och högskolor deltar i, så 
framstår ett visst – om än inte helt tydligt - mönster. 
Det sedan länge mest utvecklade akademiska sam-
arbetets tyngdpunkt ligger på de större nordiska och 
europeiska universiteten och högskolorna. Men även 
samarbetet med de nordamerikanska universiteten 
har sedan länge varit, och är fortsättningsvis, omfat-
tande. 

Genom det breddade och fördjupade EU-samarbetet 
- och de betydande sameuropeiska forskningsmedel 
(t ex genom Erasmus+) som härigenom tillkommit 
- så har forskningssamarbetet i allt högre grad även 
kommit att omfatta ett antal lärosäten i Central- och 
Sydeuropa. Sovjetunionens sammanbrott och av-
skaffandet av den politiska och militära ”järnridån” i 
Östersjön - i kombination med EU-medlemskapet för 
de baltiska och östeuropeiska staterna - har ytterliga-
re förstärkt samarbetet i Östersjöområdet och skapat 
nya allianser med intressanta forskningsmiljöer i de 
östra delarna av EU.

Under senare år har emellertid den mest märkbara 
trenden varit den snabbt växande betydelsen av sam-
arbete med universiteten i Sydostasien, och då inte 
minst i Kina, Indien och Japan. Som typexempel kan 
nämnas att KTH sedan några år tillbaka genomför 
prioriterade samarbetssatsningar på ett antal forsk-
ningsuniversitet i Kina, Indien, och Brasilien och 
att HHS har aktiva samarbetspartners i Tokyo. 
SU har under senare år skapat nya forskarkontakter 
och deltagit i utbildningsmässor i bl. a. Hongkong och 
Singapore. SU deltar även i ett aktivt forskarutbyte-
sarrangemang med Brasilien, Singapore, Sydkorea, 
Indonesien och Kina. Som ytterligare ett exempel kan 
nämnas att SH sedan en tid tillbaka har aktiva part-
nerskapsavtal med ett par universitet i Japan.

Studentutbyte och internationell  
mobilitet inom grundutbildningen
Det internationella samarbetet kring forskarutbild-
ningen och post doc-forskningen bland Stockholms 
lärosäten har sin parallell i ett minst lika aktivt samar-

bete med fokus på gränsöverskridande student- 
mobilitet inom grundutbildningen. I många fall leder 
utbytet av studenter mellan Stockholms lärosäten och 
deras motsvarigheter i omvärlden till ett fördjupat 
och på längre sikt mer omfattande samarbete även 
inom forskningen. 

Samtliga fem granskade Stockholmsuniversitet och 
-högskolor deltar i omfattande internationella utby-
tesprogram för studenter, i flera fall också för deras 
lärare. Enligt en nyligen genomförd enkät riktad till 
samtliga lärosäten i Sverige deltar de fem granskade 
Stockholmshögskolorna för närvarande aktivt i ett 
femtontal sådana utbildningsprogram.41

Allt större delar av kursutbudet erbjuds numera också 
på engelska i syfte att dra till sig utländska studenter 
och öka de inhemska studenternas konkurrenskraft 
på en allt mer internationaliserad arbetsmarknad. 

Resultatet har blivit en allt större mängd internatio-
nella utbytesstudenter vid Stockholms lärosäten och 
motsvarande ökning av antalet svenska studenter som 
bedriver delar av sina studier vid utländska lärosäten. 
Enligt den ovan nämnda universitets- och högskole-
enkäten studerade under läsåret 2014/2015 samman-
lagt nästan 3 500 utländska studenter från 70 olika 
länder och över 100 olika universitet och högskolor 
vid de fem stockholmska lärosätena. Det här betyder 
samtidigt att ungefär lika många svenska studenter 
från de fem lärosätena i Stockholm tillbringar en del 
av sina studier utomlands.42 

Räknat i antal utländska studenter hade Tekniska 
Högskolan och Stockholms Universitet det mest 
omfattande internationella utbytet med dryga 1 600 
respektive 1100 utländska utbytesstudenter. Räknat i 
antal länder är omfattningen av studentutbytet störst 
hos Karolinska Institutet (41 länder) och Stockholms 
Universitet (40 länder). De övriga tre lärosätenas an-
tal ”samarbetsländer” inom grundutbildningen ligger 
i spannet 30 - 37 olika stater. Förutom det av tradition 
framträdande utbytet med de nordiska, nordeuropeis-
ka och anglo-saxiska universitetsmiljöerna sker nu-
mera ett allt aktivare studentutbyte med nyutvecklade 
länder i Sydostasien (Indien, Kina, Taiwan, Sydkorea, 
Japan, Filippinerna) och Sydamerika (Brasilien, 
Argentina, Chile, Mexiko).

40 T ex Minor Field Studies, Linneaus-Palme och NordPlus.
41 Vanligt förekommande internationella utbilningsprogram är   
 här bl. a. Erasmus Munde, Nordic Master och Double Degree.   
 Men även andra typer av program förekommer. Uppgifterna   
 hämtade från Universitetskanslersämbetets stora enkät om  
 de svenska lärosätenas internationella utbildningssamarbete   
 läshåret 2014/15. (UHÄ Dnr 111-284-15)

42 Detta gäller enbart de som berörs av lärosätenas avtalsmässiga   
 internationella studentutbyte. En växande grupp svenska  
 studenter erhåller idag på eget initiativ hela eller delar av sin   
 högskoleutbildning utanför Sverige.
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3.4 Sammanfattning
Från att från början i stort sett bara ha omfattat statens 
diplomati och utrikesrepresentation, har interna-
tionaliseringen nu nått alla nivåer och delar av den 
offentliga sektorn i Sverige. Det här gäller inte bara i 
Stockholmsregionen, utan också i landet som helhet. 
Stockholmssregionens befolkningsmässiga, ekono-
miska och politiska tyngd har emellertid medfört att 
internationaliseringen av den offentliga verksamheten 
är mer utbredd och djupgående här än på många an-
dra håll i Sverige. 

Länets kommuner och regionala organ är aktiva i en 
mängd olika internationella organ, samarbetspro-
gram, vänortsprojekt och forum för kunskapsutbyten 
– något som genererar en stor mängd internationella 
kontaktytor och nätverk mellan personer, organisatio-
ner och företag på lokal nivå. En viktig faktor bakom 
det under senare decennier allt mer förpliktigande 

och omfattande internationella samarbetet är det 
svenska EU-medlemskapet. Detta genererar en stor 
och växande mängd kontaktytor och mer eller mindre 
permanenta samarbetsprojekt med deltagande och 
ansvar från i stort sett samtliga offentliga aktörer i 
regionen. 

Den för regionens internationella konkurrenskraft 
och framtida attraktivitet så viktiga högskolesektorn 
spelar också en central roll i utvecklingen av Stock-
holms internationella profil och globala kontaktnät. 
Ett omfattande utbyte av studenter, forskarstuderan-
de, forskare och lärare mellan de regionens lärosäten 
och de större universiteten och forskningsinstitutio-
nerna runt om i världen, garanterar en fortsatt inter-
nationalisering av de nyckelpersoner, yrkesgrupper 
och verksamheter som leder utvecklingen mot en allt 
mer globaliserad Stockholmsregion. 
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Den ideella sektorn spelar en stor roll för samhälls- 
utvecklingen. I Sverige, liksom i de övriga nordiska 
länderna, bärs denna del av samhällslivet i allt väsen- 
tligt upp av ett mycket stor antal registrerade förening-
ar. Enligt SCB’s företagsregister, där även de regi- 
strerade föreningarna ingår, fanns det år 2012 över 
130 000 föreningar i landet. Av dessa var dock  
de flesta vilande, dvs. registrerade som ”icke aktiva”,  
eller uppvisade låg aktivitetsnivå. Trots detta fanns 
det ändå närmare 30 000 enligt registeruppgifterna  
”aktiva” föreningar, en siffra som också visar en sta-
digt uppåtgående trend.43 Som exempel kan nämnas 
att den Stockholmsbaserade arbetsgivarorganisationen 
för de ideella föreningar (IDEA) i Sverige som har 
minst en anställd, idag har mer än 1 300 medlems- 
föreningar – en siffra som därtill är stadigt stigande.44

Den ideella sektorns omfattande föreningsaktiviteter 
har av SCB indelats och klassificerats i fem huvud-
grupper med hela 26 undergrupper enligt följande:45

Politiska föreningar
 • Politiska partier
 • Lokala aktionsgrupper
 • Miljöorganisationer

Intresseföreningar
 • Fackliga föreningar
 • Föreningar för boende
 • Kvinnoföreningar
 • Invandrarföreningar
 • Föräldraföreningar
 • Handikapp- eller patientföreningar
 • Pensionärsföreningar
 • Aktieägarföreningar
 • Nykterhetsföreningar
 • Konsumentkooperativ

Solidaritetsföreningar 
 • Humanitära hjälpföreningar
 • Fredsföreningar
 • Grupper för internationella frågor

Religiösa föreningar 
 • Grupper inom svenska kyrkan
 • Frireligiösa samfund
 • Andra religiösa samfund

Livsstilsföreningar 
 • Kulturföreningar (t ex körsång)
 • Idrottsföreningar
 • Friluftsföreningar 
 • Motorföreningar 
 • Andra hobbyföreningar 
 • Frivilliga försvarsföreningar

Ytterligare en indikation på det svenska föreningsli-
vets omfattning och mångfald med avseende på olika 
intressen och verksamhetsområden är det faktum att 
det finns över etthundra olika riksförbund som varde-
ra organiserar ett stort antal lokalföreningar runt om 
i landet inom sina specifika sakområden (idrott, sång, 
hjälparbete, båtförare, hörselskadade, invandrare, 
religiösa samfund, motorintresserade, läkare utan 
gränser o.s.v.).

4.1 Den ideella sektorns  
verksamhetsprofil
Karaktäristiskt för verksamheten inom den ideella 
sektorn är att den i hög grad avspeglar utvecklingen 
inom samhället i stort. De aktiviteter och engagemang 
som upptar medborgarnas intresse under en viss tids-
period – den rådande tidsandan om man så vill – får 
som regel också ett tydligt genomslag i föreningslivet. 
Under perioder med stort engagemang kring vissa 

4 | Ideell sektor

43 År 2005 redovisar SCB sålunda ”bara” drygt 24 000 aktiva   
 föreningar. Till de aktiva ideella föreningarna räknas de som   
 antingen är momsregistrerade eller registrerade som arbets- 
 givare. De som inte ingår i någon av dessa två kategorier ingår 
 i den stora gruppen ”icke aktiva” – eller ”vilande” – föreningar.   
 De statistiska uppgifterna om antalet föreningar är synnerligen   
 osäkert. En del av de som ingår i registerstatistiken har i prak-  
 tiken inte längre någon verksamhet alls, samtidigt som det finns  

 en hel del mindre, men rätt så aktiva, föreningar som inte finns  
 med i SCB-registret.
44 Muntlig uppgift (18-08-2015) från Örjan Lenárd vid IDEA –   
 Arbetsgivarförbundet för ideella organisationer.
45 ”Föreningslivet i Sverige. Välfärd, socialt kapital, demokratis- 
 kola” SCB-rapport nr 98/2003.
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typer av internationella konflikter, t.ex. 1960- och 
1970-talens Indokinakonflikt, växte det fram ett 
stor antal frivilligföreningar och organisationer med 
Vietnamfrågan som sin huvudagenda. Idag är det 
andra konflikter och därmed också andra solidari-
tetsorganisationer som präglar den här delen av det 
mer internationellt inriktade svenska föreningslivet. 

En annan faktor som i hög grad kommit att påverka 
det svenska föreningslivets gränsöverskridande kon-
takter och samarbeten är det svenska EU-medlem- 
skapet. Idag är i stort sett samtliga svenska föreningar 
via sina riksorganisationer medlemmar i någon EU-
baserad paraplyorganisation gällande just deras typ 
av ideell verksamhet.46 Idrotten har sin EU-paraplyor-
ganisation, de humanitära hjälporganisationerna sitt 
gemensamma EU-organ o.s.v. 

Via dessa bedrivs ett aktivt EU-baserat samarbete in-
riktat på lobbying och information i syfte att förbättra 
medlemsorganisationernas verksamhetsförutsätt-
ningar runt om i Unionen och dess medlemsstater. 
EUs rekommendationer, regelverk och lagstiftning 
är viktig för det svenska föreningslivets verksamhets-
förutsättningar, t.ex. beträffande upphandlingsregler 
samt s.k. tak- och samrådregler gällande föreningar-
nas representation och möjlighet att påverka nationell 
och EU-lagstiftning av betydelse för verksamheten.47 
Härtill kommer att många ideella föreningar deltar 
i – eller fungerar som huvudmän för – ett stort antal 
aktiviteter och projekt inom ramen för EUs struktur-
fondsprogram i Sverige.

Men föreningsaktiviteterna påverkas förstås också i 
minst lika hög grad av den mer interna utvecklingen 
av det svenska samhället. När de delar av den militära 
organisationen som regelmässigt användes för att 
hitta försvunna personer rationaliserats bort, uppstod 
snart en rik flora över hela landet av frivilligbaserade 
missing people-organisationer som i stället tog på sig 
denna roll. Och i takt med att e-post och sociala medi-
er tagit över det mesta av den tidigare med frimärken 
frankerade privatposten, har antalet frimärkssamlar-
föreningar i motsvarande takt minskat i antal.  
Exemplen kunde mångfaldigas.

4.2 Internationaliseringen av  
det svenska föreningslivet
De senaste årens utveckling av det svenska fören-
ingslivet med avseende på dess internationella enga-
gemang och kontakter har framför allt påverkats av 
tre i samtiden generella (nationella, internationella) 
samhällstrender:

 • Svenskarnas ökande resande, globaliseringen  
  av det kulturella utbytet och tendensen till  
  internationalisering av politiken och samhället  
  i stort
 • Utvecklingen av nya och allt mer uppmärk- 
  sammade politiska, ekonomiska och militära  
  oros härdar runt om i världen
 • En ny typ av, och därtill snabbt växande,  
  invandring med olika typer av etnisk, språklig,  
  kulturell, religiös, social och politisk bakgrund
 
Den första punkten, ett allmänt ökat resande och 
gränsöverskridande kulturellt utbyte, har medfört att 
även de delar av det svenska föreningslivet som av 
tradition inte varit särskilt inriktade på verksamhet 
och kontakter utanför Sverige gradvis blivit allt mer 
internationaliserade. 

Som exempel kan nämnas den mycket omfattande 
föreningsbaserade idrottsverksamheten som numera 
ofta förlägger träningsläger och andra aktiviteter till 
orter utanför Sverige, något som inte var lika vanligt 
för bara några decennier sedan. På motsvarande sätt 
har det även blivit allt vanligare med internationella 
turneringar, tävlingar och träningsläger på svensk 
mark. En liknande utveckling mot växande internatio-
nella engagemang och aktiviteter märks även inom en 
annan betydande del av den ideella sektorn, nämligen 
inom kör- och musiklivet.

Den andra punkten, en ny omvärld med nya engage-
mang i och intresse för nya länder, regioner och oros-
härdar, har satt tydliga avtryck i svenskt föreningsliv. 
Här talar det växande antalet internationella solida-
ritets- och stödföreningar av olika slag och med olika 
målgrupper och geografiskt fokus sitt tydliga språk.
Den tredje punkten, det ökade antalet nya svenskar 
med varierande etnisk, språklig, religiös och geografisk 
bakgrund, har under senare decennier gett upphov till 
en snabb tillväxt i antalet föreningar och aktiviteter 
med basen i eller fokus på dessa sociala grupper.

46 Telefonintervju 2015-08-19 med EU-handläggaren  
 Ariane Roderts vid ”Forum för socialt arbete”. 
47 Ett särskilt viktigt EU-organ i detta sammanhang är den ekonomiska  
 och sociala kommittén (European Economic and Social Committee  
 – EESC) som behandlar och avger utlåtanden gällande merparten  

 av den unionslagstiftning som på olika sätt berör föreningslivet ute  
 i medlemsstaterna.
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4.3 Den ideella sektorns verksam-
het i Stockholmsregionen
På samma sätt som i övriga landet bärs den tredje 
sektorn verksamhet i Stockholmsregionen upp av ett 
aktivt föreningsliv. I Stockholms län finns idag (hös-
ten 2015) 5 095 ideella föreningar registrerade som 
”aktiva” hos SCB, samt ytterligare 21 114 ”icke aktiva” 
dito. Hela det spektrum av olika verksamhetsområden 
som finns med i SCBs register är också väl represente-
rade av föreningslivet i Stockholmsregionen. De för-
eningar som är inriktade på idrott och sportaktiviteter 
utgör dock den enskilt största gruppen – i Stockholm 
liksom i landet som helhet.

Ett sätt att belysa inriktning och särdrag inom den 
tredje sektorns verksamhet i Stockholmsregionen 
är att jämföra föreningslivets stockholmsprofil med 
övriga landet, vilket SCB har gjort. Det visade sig då 
att mätt i antalet aktiva medlemmar i förhållande till 
befolkningsandelen var följande typer av föreningar 
överrepresenterade i Stockholmsregionen:

 • Humanitära hjälporganisationer
 • Frilufts
 • Föräldrar
 • Kultur
 • Invandrar, etniska
 • Religiösa
 • Miljö
 • Boende
 • Internationellt samarbete
 • Konsumentkooperation
 • Fred och konflikt

Samtliga de typer av föreningar i SCBs kartläggning 
som kan kopplas till internationella frågor och gräns-
överskridande engagemang är överrepresenterade i 
Stockholm, och då inte minst de föreningar som är 
inriktade på humanitära, invandrar, internationella 
och fredsbevarande aktiviteter. 

Den tredje sektorns verksamhet i huvudstads- 
regionen är minst utvecklad (underrepresenterade  
i förhållande till befolkningsandelen), framför 
allt vad gäller nykterhetsfrågor, frireligiös verk-
samhet, lokala aktionsgrupper, försvarfrågor, 

pensionärsverksamhet, idrott samt fackliga frågor. 
Noteras kan att trots att verksamheten inom sport 
och idrott är stor även i Stockholm, så hör den till de 
områden som är mest underrepresenterad i länet jäm-
förelse med föreningslivet i landet i övrigt. 

Ett annat särdrag som är specifikt för föreningsverk-
samheten i Stockholm är att i stort sett samtliga olika 
föreningars riksförbund har sin fasta adress i någon 
av kommunerna i Stockholms län, företrädesvis 
Stockholms stad. Huvuddelen av den ideella sektorns 
internationella samarbete och projekt koordineras 
därmed av och genom de olika riksförbunden i  
Stockholm. En sökning med sökmotorn Eniro på or-
den ”riksförbund” respektive ”riksförening” listade 
hela 112 olika riksomfattande förbund/föreningar 
med adress i Stockholm. Härtill kommer ytterligare  
8 riksförbund med lokalisering i någon av Stockholms 
kranskommuner (Solna, Nacka, Haninge).

4.4 Sammanfattning
Den ideella sektorns verksamhet i Stockholms- 
regionen har minst samma bredd, djup och sociala 
betydelse som i landets övriga delar. Ett viktigt sär-
drag är dock att den del av föreningslivet som är  
mest inriktad på internationella frågor är starkt över- 
representerad, och därmed sannolikt också mer aktiv, 
i Stockholm än i landet i genomsnitt. 

Då i stort sett samtliga riksförbund är verksamma i 
Stockholm, går i praktiken också merparten av det 
svenska föreningslivets internationella kontakter 
(även för de delar vars verksamhet i sig inte är inrik-
tad på internationella frågor) vägen via det svenska 
föreningslivets personal i Stockholmsregionen.

Det här betyder att Stockholms stad med omgivande 
kranskommuner har spelat – och fortsättningsvis 
med all sannolikhet kommer att spela – en central roll 
i internationaliseringen av den ideella sektorn i landet 
som helhet. Omvänt betyder detta att det svenska för-
eningslivets växande internationella engagemang och 
gränsöverskridande aktiviteter i sin tur ger ett viktigt 
bidrag till den fortgående internationaliseringen av 
vardagslivet och de personliga kontaktnäten för de 
som bor och verkar i Stockholmsregionen.
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Huvuddelen av världens befolkning och ekonomi 
påverkas idag av i stort sett samma tekniska, ekono-
miska och sociala utveckling, Den globala integratio-
nens omfattning och geografiska bredd har genererat 
snabbt växande internationella kontaktnät, individu-
ellt resande och personliga möten mellan hushåll och 
enskilda i Sverige, inom Europa och i stora delar av 
resten av världen.

Den globala integrationen av människor och deras 
aktiviteter har även främjats av ett annat centralt drag 
i samhällsutvecklingen - urbaniseringen. Sedan några 
år in på det nya millenniet bor mer än 50 procent av 
jordens befolkning i olika typer av stadssamhällen. 
Antalet metropoler med mer än 10 miljoner invånare 
växer snabbt. Med nuvarande urbaniseringstakt 
kommer andelen stadsboende om några få decennier 
att globalt överstiga 70 procent.

Den ökande andelen av världens befolkning som 
lever och verkar i de stora stadsområdena förstärker 
globaliseringens bredd och styrka genom att bidra 
till snabbt växande internationella resandevolymer 
(privata besök, turism, affärer). Urbaniseringen och 
den växande internationella migrationen talar för att 
tillväxten i de internationella nätverken och resandet 
fortsätter även på längre sikt. 

5.1 Globalisering på djupet
Tack vare den utbredda och allt billigare digitala tek-
nologin, internetanvändningen, framväxten av sociala 
medier och nya typer av personliga kontaktnät, har 
den globala integrationen med full kraft slagit igenom 
i den privata sfären och präglar nu på många sätt den 
moderna livsformen. 

Utvecklingen sker inte enbart på grund av nya tekniska 
innovationer utan även genom att ny teknologi till-
gängliggörs och används i arbetet, under fritiden 

och i det sociala samspelet mellan olika individer och 
grupper av människor. Det handlar med andra ord 
inte bara om en teknisk revolution utan framför allt 
också om en social revolution som i grunden föränd-
rat, och kommer att fortsätta förändra, våra beteen-
den, våra värderingar och vårt sätt att interagera med 
omvärlden. 

Tre miljarder människor världen över är idag upp-
kopplade mot internet, en anslutningsvolym som 
är stadd i snabb tillväxt. Internet gör att vi blir allt 
mindre beroende av var vi befinner oss för att kunna 
kommunicera, konsumera, producera och göra affärer. 
Den ständigt uppkopplade världsmedborgaren låter 
sig inte begränsas av sitt lokalsamhälle eller arbets-
marknadsregion, utan söker sin personliga tillhörig-
het och sina samarbetsparters på en vidare geografisk 
och social arena. 

5.2 Stockholmsregionen:  
Invandring och växande mångfald 
Den globala utvecklingen mot geografiskt allt mer 
omfattande personliga nätverk är tydlig i Sverige. 
Svenskarna är ett resande folk, privat såväl som i 
arbetslivet, och Sverige har sedan decennier tillbaka 
ett växande inslag av människor med sina rötter och 
sin kulturella bakgrund utanför landets gränser. Drygt 
16 procent av de bosatta i Sverige är födda utomlands48 
med allt vad detta innebär i termer av kulturella influ-
enser, språkkunskaper och – inte minst – gränsöver-
skridande kontakter och nätverk. 

Internationaliseringen av de svenska hushållen är 
än mer framskriden och djupgående i Stockholms- 
regionen. Förutom att Stockholmsregionens offentliga 
sektor och näringsliv är mer internationellt oriente-
rade än landsgenomsnittet (jfr tidigare kapitel), så 
är andelen hushåll med utländsk bakgrund betydligt 
större i huvudstadsregionen. 

5 | Hushållen

48 SCB: Utrikes födda efter län, kommun och födelseland  
 31 december 2014
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Vid årsskiftet 2014/15 var nästan en femtedel,  
23 procent, av invånarna i Stockholms län födda 
utomlands, dvs. mer än en halv miljon individer – 
betydligt fler än antalet Malmöbor och nästan lika 
många som antalet innevånare i Göteborg. Av denna 
halva miljon utlandsfödda regioninvånare är omkring 
65 000 födda i övriga Norden, ytterligare ca 170 000  
i övriga Europa men hela 270 000 är födda utanför 
Europa. Närhetsprincipen slår med andra ord inte 
lika tydligt igenom på regionens internationella kon-
takter i detta avseende som inom t ex utrikeshandeln. 

I vissa stockholmskommuner är andelen utrikesfödda 
betydligt högre än länsgenomsnittet. I Botkyrka och 
Södertälje låg andelen utlandsfödda på ca 40 respek-
tive ca 36 procent, och i Sundbyberg och Sigtuna var-
dera på ca 28 procent.49 De inflyttade stockholmarna 
har sitt ursprung i upp emot 160 stater vilket täcker in 
flertalet av FN:s idag 193 medlemsstater.50

Ända sedan efterkrigstidens första decennier har 
länet i stort sett varje enskilt år haft ett bruttoinflöde 
från utlandet motsvarande omkring en procent av 
totalbefolkningen, vilket är ungefär dubbelt så mycket 
som för landet i genomsnitt. Som framgår av figur 16 
så ökade inflödet i förhållande till länsbefolkningen 
kraftigt under det nya millenniets första år, och då i allt 
väsentligt från länderna utanför Norden och Europa.  
En tendens som sedan fortsatt och nått än högre  
nivåer under 2015 genom flyktingströmmarna från 
Mellanösterns konflikt- och oroshärdar.

Av de tio ursprungsländer som ökat mest i absoluta 
tal under perioden 2000-2014 fanns inget nordiskt 
land och bara två europeiska länder, Polen och  
Serbien/Montenegro. De övriga åtta var Irak, Syrien, 

Somalia, Thailand, Afghanistan, Kina, Eritrea och 
Iran.51

En halv miljon utlandsfödda, ett antal som därtill 
hela tiden växer, genererar ett mycket stort antal per-
sonliga internationella nätverk vilka upprätthålls och 
utvecklas via internet, sociala medier, telefonsamtal, 
penningtransfereringar och – inte minst – utrikes 
resande. Stockholms län har idag landets absolut 
största, och snabbast växande nätverksomland i 
termer av geografisk omfattning och komplexitet, 
antal kontaktpunkter, involverade individer och 
individuella resmönster. 

5.3 Stockholmshushållen  
i den globala reseindustrin
Den idag långtgående internationaliseringen av 
Stockholmsregionens hushåll sätter också tydliga 
avtryck i resandestatistiken. Under 2014 uppgick de 
summerade in- och utresorna från flygplatserna i 
östra Mellansverige (den s.k. ÖMS-regionen) till 
26,6 miljoner passagerare.52 Samtidigt passerade 
drygt 10 miljoner passagerare (in- och utresande) 
regionens färje- och kryssningshamnar.53 Mer- 
parten av dessa utgjordes av fritidsresor.

Antalet destinationsländer i flygtrafiken enbart från 
Arlanda uppgick 2014 till hela 200 stycken. Antalet 
destinationer i termer av enskilda städer och flygplat-
ser var mångdubbelt fler.54 Medan antalet resenärer 
som passerar Stockholms hamnar under senare år 

legat stabilt kring 10 miljoner, så har det internatio-
nella privatresandet via Arlanda vuxit med ca 50 pro-
cent 2007-2014. Framträdande i den utvecklingen är 
resande till närliggande länder i Östersjöområdet och 
Europa, kända resmål i varmare klimat samt USA. 

49 SCB: Utrikes födda efter län, kommun och födelseland 31 dec 2014
50 SCB: Utrikes inflyttning efter ursprungsland 2000-2014
51  SCB: Utrikes inflyttning efter ursprungsland 2000-2014
52 Arlanda, Bromma, Skavsta, Västerås och Örebro flygplatser.   
 Arlanda stod ensamt för 22,4 miljoner resenärer, alltså mer än  
 80 procent av de totala flygresenärerna till/från dessa fem   
 

 flygplatser. (Källa: Transportstyrelsen)
53 Färjetrafiken mellan Sverige, Åland, Finland och Estland  
 dominerar här med över 90 procent av passagerarflödet (Källa:   
 Stockholms hamn)
54 Inklusive autonoma territorier som Färöarna, Åland, Grönland,   
 Gibraltar m.fl. (Källa: Swedavia)

	  

Figur 16. Utrikes in-och utflyttning  
i relation till folkmängden i Stockholms 
län 1970-2014. Källa SCB.

HUSHÅLLEN



59

Tabell 13. Internationellt privatresande via Arlanda,  
antal resenärer per slutdestination. Källa: Swedavia

Medan oroligheter och konflikter efter ”den arabiska 
våren” kraftigt minskat resandet till länder som  
Egypten och helt eliminerat resandet till Syrien, 
har den stabiliserade situationen i Irak ökat privat- 
resandet dit, nära kopplat till tidigare migrations-
strömmar. Förhållandevis nya resmål som Förenade 
Arabemiraten/Dubai, Kroatien och Mexico vinner 
mark medan Thailand minskat något, möjligtvis 
kopplat till viss politisk destabilisering av landet. 
Intressant är också att notera de stora nedgångarna 
i tidigare snabbväxande Kina och Estland. 

Tabell 14. De 20 mest framträdande slutdestinationerna 
för internationella privatresor via Arlanda år 2014 samt 
ändring 2007-2014. Källa: Swedavia

Land 2007 2014
2007 

–2014

Spanien 477 671 724 693 247 022 

Storbritannien 255 330 500 811 245 481 

Tyskland 212 153 430 948 218 795 

USA 280 871 385 267 104 396 

Norge 197 004 330 205 133 201 

Frankrike 190 135 298 030 107 895 

Finland 183 390 282 561 99 171 

Grekland 195 697 257 515 61 818 

Turkiet 108 198 253 793 145 595 

Danmark 127 857 205 343 77 486 

Thailand 222 550 191 970 -30 580 

Italien 136 490 186 414 49 924 

Schweiz 96 855 171 896 75 041 

Nederländerna 75 405 140 833 65 428 

Österrike 52 305 85 341 33 036 

Ryssland 46 847 78 435 31 588 

Tjeckien 39 120 71 779 32 659 

Portugal 49 583 71 628 22 045 

Kroatien 28 792 67 948 39 156 

Cypern 51 015 51 654 639 

Irland 22 586 44 702 22 116 

Förenade  
Arabemiraten

12 738 44 141 31 403 

Australien 26 548 42 181 15 633 

Kina 69 250 40 431 -28 819 

Ungern 27 531 37 115 9 584 

Polen 46 252 36 260 -9 992 

Iran 19 546 35 604 16 058 

Island 26 234 33 487 7 253 

Irak 7 375 29 911 22 536 

Belgien 25 530 29 146 3 616 

Kanada 26 624 29 067 2 443 

Lettland 15 696 28 974 13 278 

Japan 16 207 25 646 9 439 

Indien 34 299 24 702 -9 597 

Litauen 6 537 24 394 17 857 

Egypten 50 108 24 318 -25 790 

Serbien 10 988 22 711 11 723 

Marocco 9 440 22 409 12 969 

Estland 40 082 20 207 -19 875 

Destination 2007 2014
2007 

–2014

London 202 050 404 692 202 642 

Helsingfors 118 408 210 397 91 989 

Oslo 134 104 199 096 64 992 

Köpenhamn 118 462 186 495 68 033 

Paris 107 922 175 727 67 805 

Berlin 46 646 153 334 106 688 

Gran Canaria 75 631 142 528 66 897 

Amsterdam 75 055 140 570 65 515 

New York 101 601 137 506 35 905 

Barcelona 59 162 122 527 63 365 

Antalya 58 185 119 175 60 990 

Palma de  
Mallorca

87 218 109 946 22 728 

Bangkok 121 232 107 739 -13 493 

Malaga 83 335 107 486 24 151 

Zurich 62 312 96 723 34 411 

Nice 53 625 89 520 35 895 

Frankfurt 39 905 86 639 46 734 

Geneve 32 703 71 744 39 041 

Prag 39 008 71 647 32 639 

Munchen 44 563 71 284 26 721 
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Den fortgående globaliseringen av Stockholms- 
regionens resmönster har även satt sina spår i ett 
mycket stort och därtill snabbt växande antal gäst-
nätter. Under 2014 rapporterades mer än 32 miljoner 
gästnätter i länet, en ökning sedan 2011 med hela 
27 procent.55

Av övernattningarna i Stockholmsregionen bland 
utländska gäster kom ca 60 procent från världen 
utanför de fem största länderna medan motsvarande 
siffra för landet som helhet var ca 50 procent.56 Den 
pågående utvecklingen mot en allt mer diversifierad 
besöksnäring understryks av det faktum att antalet 
kommersiella övernattningar med gäster från de 
nordiska grannländerna ökade med 5 procent 2013-
2014, från övriga Europa med 8 procent, och från 
resten av världen med 19 procent.57

Ett ofta förbisett faktum när det gäller den stockholm-
ska resenäringens utveckling mätt i antalet gästnätter, 
är att huvuddelen – mer än 20 miljoner per år – av 
övernattningarna inte sker på hotell och andra liknan-
de kommersiella anläggningar utan i privata hem, hos 
vänner och släktingar. Den största ökningen i antalet 
gästnätter i länets sedan 2011 har också skett inom 
denna besökskategori, och då inte minst bland de 
mest långväga besökarna. 

Man kan därför med fog hävda att den allt mer inter-
nationellt präglade befolkningen i Stockholms- 
regionen avspeglas i ett stort – och därtill snabbt 
växande – antal långväga besök av privat karaktär. 
Det bör också noteras att de privata gästnätterna i 
regionen med största sannolikhet motsvaras av ett 
lika omfattande omvänt resmönster där stockholmar-
na besöker sina släktingar, vänner och kontakter runt 
om i världen.

5.4 Hushållens internationalisering 
- vad kan sägas om framtiden?
Internationaliseringen av Stockholmsregionens hus-
håll har idag gått längre än vad som gäller för landet 
i övrigt. Det här gäller särskilt de geografiskt och 
kulturellt diversifierade långdistanskontakterna, där 
länets hushåll i betydligt högre grad är uppkopplade 

mot olika internationella nätverk av privat och yrkes-
mässig karaktär än de svenska genomsnittshushållen.

Det finns idag inte någonting som tyder på att utveck-
lingen mot allt mer internationellt orienterade stock-
holmshushåll skulle vara på väg att brytas. 
Det stora antalet regioninnevånare, varav en stor och 
växande del är födda utanför Sverige, kommer även 
fortsättningsvis genererar ett betydande flöde av  
privata resor till och från Stockholmsregionen. Det 
växande antal immigranter talar för att trenden fort-
sätter även på längre sikt. Så även den demografiska 
utvecklingen mot ett stadigt växande antal aktiva 
pensionärer med god ekonomi och tid över för privat 
resande. 

För en fortsatt snabb internationalisering av  
Stockholmsregionens yrkesverksamma innevånare 
och hushåll talar även regionens position som en  
av norra Europas mest dynamiska och attraktiva 
näringslivsregioner. Regionens stora och mång- 
sidiga utbud av evenemang, shopping, sevärdheter 
och rekreationsmöjligheter kommer sannolikt att 
fortsättningsvis kunna behålla sin dragkraft på stora 
turistgrupper, inte bara från Sverige och övriga 
Norden, utan framför allt också från andra delar 
av Östersjöområdet, från Europa, Asien och 
Nordamerika.

Slutligen bör det dock noteras att framtida klimat- 
kriser och geopolitisk oro även kan leda till andra, 
mer negativa, konsekvenser av den pågående 
internationaliseringen av regionen och dess hushåll. 
Ökade strömmar av internationella flyktingar kan 
i sin förlängning – om kapaciteten för mottagande 
och förmågan till fungerande integration brister 
– innebär att social och politisk oro i omvärlden i 
växande grad skulle kunna påverka Stockholms- 
regionen i form av ökade konflikter, utanförskap och 
segregation. Det finns även risk för ökad slutenhet 
och protektionism i spåren av den internationella ut-
vecklingen som måste motverkas för att Stockholms-
regionen ska förbli den dynamiska och internationellt 
präglade storstadsregion den är idag.

55 “Facts about Stockholm’s Tourism Industry. Statistics for 2014”.
56 Gäller 2012. De fem största “inreseländerna” var (I storleks- 
 ordning) var Tyskland, Storbritannien, USA, Norge och Finland.   
 (Källa: Sveriges Officiella Statistik. Statistikmeddelande NV 41 SM  
 1305.)
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