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En kartläggning av Stockholms konkurrenskraft gentemot 26 europeiska  
huvudstäder och vad som krävs för att Sveriges huvudstad ska toppa listan.

Europas bästa huvudstad?



Så står sig 
Stockholm  
i konkurrensen

»Vi har goda möjligheter att 
kliva högst upp på prispallen 
men för att nå dit behöver vi 
först identifiera våra svagheter 
och utmaningar – och sedan 
ta itu med dem.«

STOCKHOLM är något 
alldeles unikt. Det 
känns när du promene
rar bland flera hundra 
år gammal bebyggelse 
blandad med samtida 

arkitektur, och samtidigt  ständigt har 
närhet till vatten,  grönska och stillhet. 
Det märks genom vår starka position 
inom den internationella handeln och  
vår bubblande startupscen.

Stockholm är också både väl
mående och ligger långt fram i det 
så viktiga hållbarhetsarbetet.  

 
Samtidigt finns en, inte lika 
 upplyftande, sida av Stockholm. 
Huvudstaden, dess invånare och 

 företag, tampas exempelvis med 
höga trösklar in på bostadsmarkna
den, relativt dåliga flygförbindelser 
till andra dynamiska hubbar i vår 
omvärld samt en känsla av otrygg
het som en konsekvens av ökad 
kriminalitet.

Allt detta definierar Stockholm som 
stad i dag och är också en del av 
våra utmaningar, möjligheter och 
framtidsutsikter. 

Stockholms Handelskammares 
målsättning är att Stockholm ska bli 
Europas bästa huvudstadsregion.  
Vi har goda möjligheter att kliva 
högst upp på prispallen men för att 
nå dit behöver vi först identifiera 

våra svagheter och utmaningar  
– och sedan ta itu med dem. 

Det första steget är därför att 
 undersöka hur Stockholm står sig 
inom de mest relevanta nyckel
områden som inverkar på vår 
 konkurrenskraft. Mot denna 
bakgrund har Stockholms Han
delskammare tagit fram ett nytt 
konkurrenskraftsindex som kart
lägger Stockholms konkurrenskraft 
gentemot jämför bara europeiska 
huvudstäder.

Det finns många sätt och 
 metoder att mäta konkurrenskraft. 
Vårt  konkurrenskraftsindex består 
av elva utvalda nyckelområden 
som  baseras på 70 kvantitativa 

 indika torer. Dessa möjliggör en 
 jämförelse av 27 huvudstäder 
dels på en över gripande nivå, 
dels inom ramen för de utvalda 
nyckel områden som definierar den 
 moderna stadens framgång.

Vi hoppas att denna rapport kan 
inspirera, sprida kunskap och få oss 
att agera. 

Andreas Hatzigeorgiou, 
vd, Stockholms Handelskammare
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Rapporten på  
3 minuter STOCKHOLMS SVAGHETER

 → Tredje sämst bland samtliga huvudstäder vad 
gäller bostadsmarknaden.

 → Rankas relativt lågt som global hubb med 
stora utmaningar beträffande internationell 
 konnektivitet, turism och studentmobilitet. 

 → Långa genomsnittliga pendlingstider mellan 
arbete och bostad. 

 → Höga skattesatser jämfört med andra länder.
 → Negativ utveckling gällande kriminalitet och 
otrygghet i flera delar av Stockholm. 

 → Relativt många i arbetslöshet i kombination med 
en svag matchning på arbetsmarknaden.

VID en samlad bedömning av de 27 europeiska 
huvudstädernas konkurrenskraft placerar sig 
Oslo på första plats. På andra plats kommer 

Stockholm och på tredje plats återfinns Köpenhamn.
I toppen av indexet ligger städerna mycket nära 

varandra. Oslo samlar totalt ihop 68 av 100 möj

STOCKHOLMS STYRKOR 
 → Definieras av en god och robust  ekonomisk 
utveckling med bra affärsklimat och 
 entreprenörskap.

 → Ett stabilt politiskt klimat vad gäller rättssäkerhet, 
korruption och förtroende för medmänniskor.

 → Hög mottaglighet av ny affärsteknologi och 
digitala lösningar. 

 → I framkant med hållbarhetsarbete vilket  innefattar 
förnybar energi, god luftkvalitet och dricks
vatten.

 → Befolkningen är överlag nöjd med livet och ser 
Stockholm som en attraktiv plats.

Stockholms placering
Placering 1–27 per område.

Stockholms indexpoäng och 
placering
Indexpoäng 0–100 samt 
placering 1–27 i parenteser per 
område.

Resultat
Slutgiltig placering 1–27 samt 
indexpoäng 0–100. 
 
Vertikal axel avser placering 
medan horisontell axel avser 
poäng.

 Ekonomisk stabilitet & affärsklimat  68 (2)
 Politiskt klimat & inkludering 90 (4)
 Global hubb 28 (9)
 Infrastruktur & resande 61 (9)
 Digitalisering & innovation 76 (3)
 Arbetsmarknad 71 (10)
 Bostadsmarknad 38 (25)
 Välfärd 72 (4)
 Trygghet & säkerhet 71 (7)
 Hållbarhet 75 (2)
 Välbefinnande 78 (3)
 Total indexpoäng 66 (2)
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  Aten 27

  Riga 41

  Rom 37

  Bukarest 36

  Vilnius 47
  Lissabon 47

  Paris 55

  Bratislava 41

  Madrid 51
  Tallinn 53

  Warszawa 42

  Ljubljana 48

  Budapest 43

  Luxemburg 63

  Amsterdam 58

  Berlin 56

  Prag 50

  Dublin 55

  London 62

  Bryssel 51

  Helsingfors 65

  Wien 62

  Köpenhamn 66
  Stockholm 66

  Oslo 68

  Zagreb 40

  Sofia 32

liga  indexpoäng, tätt följt av Stockholm (66) och 
 Köpenhamn (66) med endast marginellt lägre värden.

I kartläggningen finner vi en tydlig geografisk 
 uppdelning. I topp finns de nordiska städerna medan 
det nedre spektrumet till stor del består av syd och  
östeuropeiska huvudstäder.

#2
Stockholms placering:

54Konkurrenskraftsindex 2022 Rapporten på 3 minuter



Städernas placering6Konkurrenskraftsindex 2022

Stockholm

Oslo

Köpenhamn

London

Paris

Ljubljana

Rom

Madrid

Lissabon

Dublin

Helsingfors

Tallinn

Riga

Vilnius

Luxemburg

Amsterdam

Bryssel

Berlin
Warszawa

Budapest

Zagreb

Bukarest

Sofia

Aten

Bratislava

Prag

Wien

1

3

7

11

16

24

13

17

10

4

12

21

18

5

8

14

9 20

19

23

25

26

27

22

15

6

2

Alla städer har olika typer av styrkor och  
svagheter. Den här kartan visar hur de  utvalda 
 europeiska huvudstäderna placerar sig  gentemot 
varandra på en övergripande nivå, enligt 
 Stockholms Handelskammares kartläggning.

Städernas
placering
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Introduktion

Metod

Ekonomisk stabilitet & affärsklimat
Och så var sagan slut ...?
Thomas Dahlgren, nordisk holdingchef, Atlas Copco
Liselotte Duthu, chef koncernkontroll, Atlas Copco
Johannes Schildt, grundare och vd, Kry
Olle Zetterberg, pensionerad tjänsteman, Stockholms stad

Politiskt klimat & inkludering
Nyckeln till svensk demokrati
Louise Bringselius, förvaltningsforskare, Lunds universitet
Johan Oljeqvist, vd, stiftelsen Fryshuset
Sandra Zätterström, mangementkonsult, Vergenta

Global hubb
Platsen i världseliten hotad
Thomas Dahlgren, nordisk holdingchef, Atlas Copco
Liselotte Duthu, chef koncernkontroll, Atlas Copco
Jonas Samuelson, vd, AB Electrolux
Klas Tikkanen, operativ chef, Nordic Capital

Infrastruktur & resande
Varför kommer inte turisterna?
Elizabeth Axtelius, chef Aviation Business, Swedavia
Therese Mårtensson, vd, At Six
Magnus af Petersens, marknadsdirektör, Nobina

Digitalisering & innovation
Smartast i världen?
Daniel Akenine, nationell teknikchef, Microsoft Sverige
Karl Henrik Johansson, föreståndare, Digital Futures
Gustaf Landahl, enhetschef, Stockholms stad
Mårten Lundberg, kommunikationsdirektör, Tre Sverige

10

12

14

22

28

36

44

Innehåll Möte med Jacob Wallenberg

Arbetsmarknad
En tudelad arbetsmarknad
Cecilia Carnefeldt, ordförande, Kunskapsskolan
Mathias Linarfve, vd, Wise IT
Johan Oljeqvist, vd, stiftelsen Fryshuset
Annika Sundén, analysdirektör, Arbetsförmedlingen

Bostadsmarknad
Så in i Norden dåligt
Johan Skoglund, vd, JM
Jan Vapaavuori, före detta finländsk bostadsminister
Henrik Weston, utvecklingsledare, Länsstyrelsen Stockholm

Välfärd
Framtidens sjukvård är automatiserad
Daniel Akenine, nationell teknikchef, Microsoft Sverige
Henrik Brehmer, kommunikationsdirektör, Capio Sverige
Johannes Schildt, grundare och vd, Kry

Trygghet & säkerhet
Skjuts Sverigebilden sönder?
Kenny Bungss, säkerhetsdirektör, Arriva Sverige
Clare Dewhirst, grundare, City Nation Place
Åsa Irlander Strid, biträdande enhetschef på Enheten, Brå

Hållbarhet
Städerna avgör framtiden
Daniel Estenberg, vinnare, SimCity Challenge
Mattias Johansson, koncernchef och vd, Bravida
Alexander Perrien, vd, Aerit
Johan Skoglund, vd, JM

Välbefinnande
Skönhet spelar roll
Alexandra Hagen, vd, White Arkitekter
Andreas Sand, vd, Stockholm Live
Magnus Widell, vd, Gröna Lund

Appendix
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Introduktion
Det finns många sätt och metoder att mäta 
 konkurrenskraft. I denna rapport har Stockholms 
 Handelskammare tagit fram ett nytt konkurrens-
kraftsindex, som kartlägger hur Stockholm står sig i 
 konkurrensen gentemot andra jämförbara  europeiska 
huvudstäder. 
Kartläggningen undersöker hur huvudstäderna placerar 
sig gentemot varandra, dels på en övergripande nivå, 
dels inom ramen för elva utvalda nyckelområden som 
definierar den moderna stadens framgång. 

Med en grundlig förståelse för var vi befinner oss i 
dag kan vi ta kliv i rätt riktning framåt och förstärka 
 Stockholms konkurrenskraft för företagare, invånare  
och besökare. 

Stora städer driver i allt högre grad de europeiska ekonomierna.  
Under 2019 uppskattades storstadsområden stå för 54 procent av 
 Europas BNP och 43 procent av dess totala befolkning. Enligt prognoser 
från  Oxford Economics kommer dessa andelar att fortsätta öka i framtiden. 
Det är  därmed i dag städer, och inte länder, som har den ekonomiska  
och  politiska makten i världen.

Alla städer har olika typer av styrkor och svagheter.  
Det kan bland annat handla om möjligheterna till arbete 
och boende i staden, hur välfärdssystem fungerar, vad 
för slags säkerhet och trygghet som finns i staden samt 
i vilken mån man kan ta del av såväl kulturliv som en 
välmående natur. 

Det handlar också om stadens handelsrelationer och 
internationella konnektivitet med andra städer i om- 
världen, myllan för växande startups samt nivån på 
utbildningsväsendet. 

Dessa olika aspekter är en del av stadens 
 övergripande konkurrenskraft och sätter ramarna för 
framtidsutsikterna. Städers styrkor och svagheter är 
inte  satta i sten, utan formas över tid av näringslivet, 
 politiska beslutsfattare, dess befolkning samt allt som 
händer i omvärlden. 

En stads framgång och konkurrenskraft är också nära 
förknippad med hur väl staden kan vara en del av större 
förändringar. Det betyder att städer inte kan förlita sig 
helt på sitt historiska arv, utan behöver utvecklas och 
anpassas med nya trender och samhällsförändringar. 

Styrkor och svagheter
Stockholms Handelskammares vision är att Stockholm 
ska bli Europas bästa huvudstadsregion till år 2035. 
Men för att nå dit behöver vi förstå och  kartlägga våra 
relativa styrkor och svagheter, vad det är som gör 
Stockholm attraktivt och vilka större  utmaningar som 
behöver tacklas. 

Gör vi vår hemläxa ordentligt har vi goda förut-
sättningar att kunna förbättra både våra styrkor och 
svagheter framgent.

Vision: Bäst i Europa 2035

Ett konkurrenskraftsindex 
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Källa: Oxford Economics.

Figur 1. 
Större städers bidrag till Europas BNP (%) Större städers andel av Europas befolkning (%) 

BNP (vänster axel)

Befolkning (höger axel)

54 procent av Europas 
BNP uppskattas  
komma från  
storstadsområden. 
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Metod
Rankinglistan och det totala konkurrenskraftsindexet 
är en sammanvägning av hur bra eller dåligt respektive 
stad presterar inom elva olika huvudområden:

1. Ekonomisk stabilitet & affärsklimat
2. Politiskt klimat & inkludering
3. Global hubb
4. Infrastruktur & resande
5. Digitalisering & innovation
6. Arbetsmarknad
7. Bostadsmarknad
8. Välfärd
9. Trygghet & säkerhet
10. Hållbarhet
11. Välbefinnande

Varje sådant huvudområde består i sin tur av ett 
antal indikatorer. Sammanlagt har 70 indikatorer 
 undersökts och sorterats in i de elva  huvudområdena. 
De 70  indikatorerna har valts ut av Stockholms 
 Handelskammare baserat på befintlig litteratur och 
forskning om vad som bygger en stads attraktivitet och 
konkurrenskraft. Efter omfattande skrivbordsstudier och 
beräkningar har sedan Stockholms Handelskammare,  
i samarbete med Oxford Economics, fått fram ett betyg 
på varje indikator, för varje stad.*

Med hjälp av en stads betyg på indikatorerna inom ett 
visst huvudområde har ett genomsnittligt värde  räknats 
fram och utgör stadens resultat inom det huvud
området. Därefter har ett medelvärde av resultaten för 
de elva huvudområdena räknats fram, och visar således 
stadens totala konkurrenskraft.

I rapporten kan vi därmed – för varje stad – redovisa 
betyg och resultat för:

 → Var och en av de 70 indikatorerna
 → Sammanvägt resultat inom de elva huvudområdena
 → Ett totalbetyg i form av ett konkurrenskraftsindex och 
en placering i rankinglistan

1. Ekonomisk stabilitet & affärsklimat
 → Ekonomisk risk
 → Diversifierad industristruktur
 → BNPvolatilitet
 → Driva företag
 → FoU
 → Bolagsskatt
 → Kapitalvinstskatt
 → Entreprenörskap 
 → BRP per capita

 
2. Politiskt klimat & inkludering 

 → Politisk risk 
 → Rättssäkerhet
 → Korruption
 → Valdeltagande
 → Förtroende för medmänniskor

 
3. Global hubb 

 → Huvudkontor
 → Handelsöppenhet
 → Utrikes födda med högskoleutbildning
 → Internationell turism 
 → Internationella studenter
 → Toppuniversitet
 → Globalt finanscentrum

4. Infrastruktur & resande
 → Nöjdhet med kollektivtrafik 
 → Pendlingstid 
 → Internationell konnektivitet
 → Tillgänglighet via vägar
 → Tillgänglighet via järnvägar
 → Bilköer

Stockholms Handelskammare har jämfört konkurrenskraften för  
27 huvudstäder i Europa och tagit fram en rankinglista, från högst  
till lägst konkurrenskraft.

De 70 indikatorerna, och deras indelning i de elva 
 huvudområdena, är följande:

De utvalda städerna i undersökningen är Stockholm 
samt 26 andra huvudstadsregioner i Europa.  
De  europeiska huvudstäder som ingår i studien är 
följande: Amsterdam, Aten, Berlin, Bratislava, Bryssel, 
Bukarest, Budapest, Köpenhamn, Dublin, Helsingfors, 
Lissabon, Ljubljana, London, Luxemburg, Madrid, Oslo, 
Paris, Prag, Riga, Rom, Sofia, Stockholm, Tallinn, Wien, 
 Vilnius, Warszawa och Zagreb.

Elva huvudområden  
och 70 indikatorer Utvalda städer
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 5. Digitalisering & innovation 
 → Tillgång till bredband
 → Tillgång till ny teknik
 → Företagens absorption av teknik
 → Digitalisering av offentlig sektor
 → Ehandelsförsäljning
 → Patentansökningar
 → 5Gberedskap

6. Arbetsmarknad
 → Produktivitet 
 → Arbetslöshet
 → Högutbildad arbetskraft 
 → Inkomstskatt 
 → Sysselsättningsgrad kvinnor
 → Långtidsarbetslöshet
 → Jobbmatchning
 → Sysselsättningsgrad utrikes födda 

7. Bostadsmarknad 
 → Bostadshyra
 → Tillgång till bostad
 → Bostadsyta
 → Skuldsättning bostadslån 
 → Färdigställda bostäder

 
8. Välfärd

 → Föräldraledighet
 → PISApoäng i utbildning
 → Hälso och sjukvårdspersonal
 → Nöjdhet med hälso och sjukvård
 → Förtroende för offentlig förvaltning
 → En bra plats att bo på för äldre

9. Trygghet & säkerhet
 → Mordfrekvens
 → Upplevd säkerhet
 → Upplevd brottslighet
 → Företagskostnader för brott och våld
 → Cybersäkerhet 
 → Förtroende för polisen

 
10. Hållbarhet 

 → Koldioxidutsläpp
 → Förnybar energi
 → Luftkvalitet 
 → Elektrifiering av fordon
 → Dricksvatten

 
11. Välbefinnande

 → Nöjdhet med grönområden
 → Kulturella anläggningar
 → Livsnöjdhet
 → Nöjdhet med offentliga platser
 → Upplevd hälsa
 → Lokal köpkraft

*Hur har värdena för de 70 indikatorerna räknats fram?

I våra uträkningar har alla indikatorer indexerats och normaliserats, från 0 till 100, baserat på 
utfallen i underliggande data. För varje indikator antar således respektive stad värden från 0 
till 100. Den stad som placerar sig i topp inom en viss indikator får värdet 100 och den stad 
som rankas lägst får värdet 0. Däremellan erhåller städer värden som visar stadens avstånd till 
”toppen”, alltså avståndet till den stad som presterar bäst i denna indikator.

Det betyder att om exempelvis Stockholm får ett indexvärde på 65 på en viss indikator så är 
Stockholm 35 procentenheter efter eller under den stad som antar värdet 100.

De fullständiga statistiska resultaten från denna studie, liksom definitioner och källor för var 
och en av våra 70 indikatorer, presenteras i appendix.
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1. Ekonomisk stabilitet 
& affärsklimat 

Det ekonomiska systemet sätter ramarna för stadens framtida  
utveckling. Dess stabilitet och funktionalitet är direkt avgörande för  
framväxten av nya innovationer, investeringar och möjligheter att  
locka till sig nya företag.

En stads konkurrenskraft stärks av ett gott affärsklimat i termer av  
exempelvis väl formade skattesatser, en diversifierad och dynamisk  
näringslivsstruktur samt ett stödjande ekosystem för entreprenörskap.

Det ekonomiska systemets utformning påverkar helt enkelt   
möjligheterna för såväl invånare som företag att nå sina  
målsättningar.

68 av 100 
Stockholm fick 68 poäng medan  
Köpenhamn fick 72 poäng. 

Sammantaget placerar sig Köpenhamn högst upp 
bland de europeiska huvudstäderna med totalt 72 av 
100 indexpoäng. Stockholm kommer på andra plats 
med 68 poäng. 

Köpenhamn särskiljer sig från Stockholm genom större 
satsningar på forskning och utveckling (FoU) som ger 
stort utslag på totalen. 

Städerna som ligger i topp placerar sig  genomgående 
bra i alla indikatorer, men ingen av dem har bästa 
 möjliga utfall inom någon av indikatorerna.

#2
Ekonomisk stabilitet & affärsklimat

Stockholms placering:

»Noterbart och positivt är att 
Stockholm har varit en av de 
snabbast växande huvudstads- 
regionerna i Europa sedan 2000.«

Resultat
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Stockholm presterar bra gällande affärsklimat och entreprenörskap. Huvudstaden 
gynnas också av att verka i ett land som sammantaget har ett gott och stabilt 
 ekonomiskt klimat. Sverige har under lång tid präglats av ekonomisk stabilitet – något 
som dessutom förstärktes under bankkrisen, som medförde flera reformer i syfte att 
stabilisera det finanspolitiska och penningpolitiska ramverket. Noterbart och positivt 
är att Stockholm också har varit en av de snabbast växande huvudstadsregionerna i 
Europa sedan 2000, enligt Oxford Economics.

En av anledningarna till den goda ekonomiska utvecklingen är den varierade industri- 
strukturen i Stockholm. Till skillnad från många andra europeiska städer har Stockholm 
inte en eller två dominerande branscher, utan en industriell mångfald som växelvis kan 
dra och stötta ekonomin. 

Mindre bra presterar Stockholm inom indikatorerna som avser nivån på företags-
beskattningen och kapitalvinster. Sveriges kapitalvinstskatt på 30 procent är en av de 
högsta i Europa. Det gör att Stockholm placerar sig fjärde sämst inom den indikatorn.

Stockholms resultat

Resultat 
Slutgiltig placering 1–27. 
Vertikal axel avser poäng medan 
horisontell axel avser placering.

Stockholms placering
Placering 1–27 per indikator.

Stockholms indexpoäng och 
placering
Indexpoäng 0–100 samt 
placering 1–27 i parenteser per 
indikator.

 Ekonomisk risk  86 (5)
 Diversifierad industristruktur 69 (4)
 BNP-volatilitet 91 (3)
 Driva företag 92 (4)
 FoU 77 (2)
 Bolagsskatt 44 (16)
 Kapitalvinstskatt 9 (24)
 Entreprenörskap 91 (4)
 BRP per capita 51 (11)
 Total indexpoäng 68 (2)
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OLLE Zetterberg minns studieresan till 
 Berlin en bit in på 2000-talet väl. Som 
vd för Stockholm Business Region 
sökte han inspiration och befann sig på 
 Betahaus, ett bedagat sexvåningshus 
som inhyste en massa  kontorsplatser 

där allehanda innovatörer satt och arbetade i en 
spartansk miljö. Olle Zetterberg noterade särskilt fyra 
killar i ett hörn där uppresta plywoodskivor pryddes av 
 Mercedes-Benz logga. Han vände sig till sin tyska värd 
och frågade varför anställda hos en av världens mest 
prestigefyllda biltillverkare satt här, på ett kontorshotell 
i stadsdelen Kreuzberg, och inte på huvudkontoret i 
Stuttgart. 

– Svaret blev: ”Äh, du kan inte stänga in dem där, de 
behöver en friare plats att jobba på.” Jag förstod precis 
vad han menade, säger Olle Zetterberg. 

Han kom från ett Sverige som hade haft en stolt tra-
dition av att fostra kompetenta tekniker och ingenjörer, 
men där de stora bolagen länge stängt in kreativiteten 
på kontor i hopp om att det i gengäld skulle genereras 
briljanta idéer. 

– Tech-hubben som vi har sett explodera i  Stockholm 
kom inte ur intet. Förutsättningarna fanns hela tiden 
men det krävdes ett nytt tänk. Kreatörer ska inte 
 stängas in i en box, de ska tänka utanför den. 

Och tänkt har de gjort. De senaste 20 åren har 
 Stockholm sett det ena succébolaget efter det andra 
ta form. Skype följdes av Spotify, Klarna och King, 
som följdes av Evolution Gaming och Mojang. Så 
när  Financial Times 2015 dundrade ut budskapet om 

Stockholm beskrivs ofta som Europas unicorn-fabrik  
– den stad som ständigt producerar nya startupbolag 
som når värdering över en miljard dollar. Frågan är vad 
som krävs för att få framgångssagan att fortsätta?
Text: Henrik Ekblom Ystén, Bild: Mostphotos & Shutterstock

Och så var  
sagan slut    ?

Olle Zetterberg,
pensionerad tjänsteman, 
Stockholm stad.
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Stockholm som ”The Unicorn Factory” – en stad som 
producerar startup-bolag som når värdering över en 
miljard dollar  
– hade den brittiska tidningen en del på fötterna. 

Olle Zetterberg, som då fortfarande var vd på 
 Stockholm Business Region, tvekade inte: 

– Jag snodde det rakt av i vår marknadsföring,  
säger han.

Orsakerna till att just Stockholm är platsen på  jorden 
som fostrar näst flest enhörningar i världen efter Silicon 
Valley har Olle Zetterberg förklarat i essän "The Tale 
of The Unicorn Factory", skriven tillsammans med 
 forskaren Emma Björner, och några detaljer pekade de 
med säkerhet ut som avgörande. Som den svenska 
nyfikenheten samt möjligheten att våga testa nytt tack 
vare ett välfungerande trygghetssystem. Eller som att 

Sverige är ett litet land och bolag därför tidigt måste 
sikta utanför landets gränser. Som Jacob de Geer, 
grundare av iZettle, uttryckte det i Financial Times- 
artikeln 2015: ”Ända sedan Abbas dagar har vi svenskar 
förstått värdet av att sikta globalt.”

Olle Zetterberg tackar på sätt och vis också gamla 
Televerket för en tidig digitalisering: 

– De gick ut tidigt 90-tal med att Stockholms stad 
skulle betala fullt pris på alla sina växlar och det kan 
man ju räkna ut själv vad kostnaden skulle bli för 
en  arbetsgivare med 50 000 anställda. Så då blev 
 politikerna förbannade och tyckte att nu gräver vi ner 
lite kabel själva i stället. Det blev en sinkadus för starten 
av bredbandsutbyggnaden. 

Att enskilda individer vågat tänka nytt och stort är ändå 
den viktigaste pusselbiten. Olle Zetterberg var själv med 

i uppstarten av stadens första inkubator Sting 2002, och 
minns att han på första mötet inte förstod så mycket av 
det som sades, mer än att ambitionerna var högt ställda. 

– Inspirationen kom från Israels berömda innovations-
program och vi började redan från början tala om hur vi 
skulle skapa framtidens Ericsson och Volvo. Den typen 
av initiativ har varit avgörande. När det handlar om 
 framgång ger ofta det ena det andra. 

En av Stockholms senaste enhörningar skriver under 
på detta. Johannes Schildt, grundare av Kry, menar 
att huvudstadens många framgångsrika tech-bolag 
betydde ”enormt mycket” för att den egna affärsidén 
skulle få vingar. Många av Krys medarbetare har tidigare 
varit med och utvecklat andra framgångsrika bolag i 
huvudstadsregionen. 

– Talanger föder och inspirerar talanger, så enkelt är 
det. Tidigare behövde du åka till Silicon Valley för att lära 
dig tech, i dag har vi en enorm access här i Stockholm. 
Sedan finns det också en lång tradition av duktiga 
ingenjörer från Ericsson och liknande bolag som skapat 
en viktig grund att stå på, säger Johannes Schildt.

Kry nådde enhörningsstatus i april 2021 och vd:n ser 
det som ett nödvändigt steg på vägen. 

– Jag är stolt men också extremt fokuserad framåt. 
Det finns inte tid och möjlighet att stanna upp. Vi är här 
för att utveckla framtidens sjukvård på riktigt och det 
som är häftigt med Kry är att vi kan göra enorm skillnad 
för människor. Vi kommer aldrig att luta oss tillbaka och 
känna ”nu är vi klara”. Utvecklingen måste fortsätta. 

Det gäller för övrigt inte bara det enskilda bolaget.  
Johannes Schildt poängterar att det är hög tid för Sverige 

»Talanger föder 
och inspirerar 
talanger.«

Johannes Schildt,
grundare, Kry.
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att förstå värdet av de bolag som sett dagens ljus de 
senaste åren.

– Ett av Stockholms vanligaste jobb i dag är 
 programmerare. Var arbetar de? Jo, på Kry, Klarna, 
 Spotify, Northvolt och andra snabbväxande bolag. Det 
finns fortfarande en bild av att vi är ett gäng nördar som 
sitter och kodar i en källare. Men vi är inte längre undan-
gömda i källarna. Tvärtom. Det behövs en större förstå-
else för att det här är den nya basindustrin i Sverige. 

Han önskar tydliga politiska beslut för att lägga 
 grunden till fortsatt framgång.

– Polletten behöver trilla ner lite, säger Johannes 
Schildt. Det handlar om att inse möjligheterna och 
omfamna den nya industrin lite snabbare. Politiker 
behöver fråga oss vad vi behöver för att kunna fortsätta 
växa, och hela Sverige behöver förstå digitaliseringens 
enorma kraft. Vi har ett extremt bra läge nu som inte får 
slösas bort. 

En blick på Stockholms Handelskammares konkurrens-
index bekräftar den positiva bilden. I kategorin Eko-
nomisk stabilitet & affärsklimat placerar sig Stockholm 
på andra plats, strax efter Köpenhamn. Anledningar till 
den framskjutna placeringen är bland annat det goda 
entreprenörskapet, det stabila finanspolitiska och pen-
ningpolitiska ramverket samt mångfalden av industrier 
som genom åren har kunnat växeldra för att upprätthålla 
en stabil ekonomi. Dessutom är Stockholm en av de 
snabbast växande städerna, med en BNP-tillväxt som 
sedan år 2000 snittar på 3,1 procent årligen. 

För att bredda perspektivet av denna expansion finns 
det skäl att vända sig till någon som varit med i  matchen 
länge. På Atlas Copco, som har suttit ute i Sickla i 
närmare 100 år, menar man att den växande staden har 
både för- och nackdelar. 

– Vi ser ökade lokalkostnader. I en stor stad som 
växer och ständigt flyttar ut sitt centrum drivs givetvis 
priserna upp gradvis, säger Thomas Dahlgren, nordisk 
holdingchef på Atlas Copco. 

I gengäld betyder expansionen att tillgången på 
kompetens ökar. Vilket inte minst är viktigt i en tid då 
digitalisering genomsyrar det mesta, inte bara i ”den 
nya industrin” som Krys grundare Johannes Schildt 
refererar till. På Atlas Copco ser man den nya tekniken 
som en väg framåt mot en mer hållbar verksamhet, där 
framtidens produkter ska sätta allt mindre klimatavtryck. 

– Det som kallas digitalisering omsätter vi till ”verk-
stad”, det vill säga omsätter i praktiken, säger Thomas 
Dahlgren. 

Den nya tekniken innefattar mycket mer än produkt-
utveckling. Liselotte Duthu, chef för koncernkontroll 
på Atlas Copco, talar om en total transformation av 
bolaget. 

– Om man anställde en ekonom för tio år sedan var 
huvudfokus att kunna redovisning eller analys. I dag är 
det också att förstå systemen, processen och veta hur 
flödet genom företaget ser ut samt hur det  påverkar 
företagets finanser. Vi kommunicerar det vidare till 
Handelshögskolan, så att de redovisningsekonomer de 
släpper ut mer har den här hybrid-profilen i dag.

Utmaningarna för fortsatt ekonomisk framgång 
för Stockholm som helhet är flera, menar de. För ett 
världsomspännande bolag som Atlas Copco är enklare 
kommunikationer till och från staden viktiga. Liksom att 
rekryteringen av kompetens, såväl externt som internt, 
fungerar. För är det något som definierar en attraktiv 
stad är det att den lockar talanger. 

– Och det ska man säga om Stockholm, det är hård 
konkurrens om de bästa. I grund och botten är det ett 
gott tecken för staden, säger Liselotte Duthu.

Ja, det är väl det. Att många framgångsrika bolag, från 
varierande branscher, tävlar om kompetensen vässar 
kvaliteten. Och att många vill bo i staden, och att det 
ständigt gnälls över att kommunikationerna borde vara 
bättre, är i sin tur tecken på stadens attraktivitet. 

Den som vill veta mer om just Stockholms 
 förträfflighet gör bäst i att vända sig till den numera 
pensionerade Olle Zetterberg. Han arbetade 37 år inom 
Stockholms stad, och har längs vägen arbetat med alla 
frågor inom Stockholms kommunala sektor, förutom 
kyrkogårds- och skolfrågor. Han omfamnar platsen 
han bott på sedan barnsben så mycket att hans eget 
barnbarn en gång sa att ”morfars jobb är att åka runt i 
världen och skryta om Stockholm”. 

– Ja, jag älskar den här staden, medger han. Och jag 
har gott hopp om framtiden. Det finns ett jättesug att 
komma hit och bygga vidare på det som Stockholm har. 
Jag är inte orolig, men vi har förstås en massa problem 
som vi måste attackera på en massa sätt.

Problemen inbegriper bostadsmarknaden, men också 
regler för hur länge en anställd utländsk talang kan  
stanna, avsaknaden av internationella skolor samt, som 
Olle Zetterberg uttrycker det, ”Nordens sämsta flyg-
plats med jättedåliga förbindelser interkontinentalt”. 

Men en sak är viktigare än någon annan för att Stock-
holm ska fortsätta fostra snabbväxande bolag som tar 
rygg på de gamla bjässarna: 

– Vi får inte luta oss tillbaka och bli en fet katt, säger 
Olle Zetterberg. Det värsta vi kan göra är att tro att detta 
är av Gud givet. Det är hårt jobb det handlar om. 

»Det finns fortfarande en  
bild av att vi är ett gäng  nördar 
som sitter och kodar i en 
källare. Men vi är inte  längre 
undangömda i källarna. 
 Tvärtom. Det behövs en större 
förståelse för att det här är den 
nya basindustrin i Sverige.«
Johannes Schildt, grundare, Kry.

Thomas Dahlgren,
nordisk holdingchef,  
Atlas Copco.

»Det som kallas 
 digitalisering omsätter  
vi till "verkstad".«
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En stads konkurrenskraft påverkas av dess politiska ramverk och det 
 politiska klimatet. Rätt utformad politik kan förverkliga både företags och 
människors drömmar. Tillförlitliga och transparenta politiska och legala 
 institutioner reducerar företagens osäkerhet och kostnader. Det gör att 
 ekonomin fungerar effektivt.

En stad är också en funktion av den mellanmänskliga tilliten i samhället,  
allt det som binder samman staden och människorna i den.  Urbaniseringen 
har många goda egenskaper, men kan också bidra till att växande 
 storstäder delas upp i mindre geografiska delar där vissa områden präglas 
av  socioekonomiska utmaningar. Den sociala sammanhållningen mellan 
 stadens invånare är därför en utmaning för alla städer.

För att stärka stadens långsiktiga attraktivitet behöver varje stad  arbeta 
med att upprätthålla tillförlitliga politiska institutioner samt bibehålla den 
 mellanmänskliga tilliten i samhället.

90 av 100 
Stockholm fick 90 poäng medan  
Köpenhamn fick 93 poäng. 

Köpenhamn presterar sammantaget bäst bland de 
europeiska huvudstäderna (93 indexpoäng), följt av 
Luxemburg (92 indexpoäng), Oslo (91 indexpoäng) och 
Stockholm (90 indexpoäng). 

De nordiska städerna presterar relativt bra och ligger 
poängmässigt nära varandra, både övergripande och 
inom de olika indikatorerna. De har alla bra poäng  
beträffande politiska risker, rättssäkerhet, korruptions- 
nivåer samt förtroendet för medmänniskor i staden.

I det lägre spektrumet finns många syd- och 
 östeuropeiska städer.

Resultat

»I Stockholm har 83 procent 
av befolkningen förtroende för 
andra människor i staden.«

2. Politiskt klimat  
& inkludering #4

Politiskt klimat & inkludering
Stockholms placering:
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Stockholm presterar relativt bra. Huvudstaden placerar sig på en fjärde plats totalt,  
i paritet med stadens placering inom rättssäkerhet, korruption och förtroende för  
medmänniskor.

I Stockholm har 83 procent av befolkningen förtroende för andra människor i  
staden. Liknande resultat föreligger i de andra nordiska huvudstäderna. Detta står  
i skarp kontrast till några av städerna i Sydeuropa. I Aten och Sofia säger bara  
en tredjedel av invånarna att de litar på andra medborgare i staden.

Däremot är den politiska risken i Sverige något högre än i de andra nordiska  
länderna. Det kan till viss del kopplas till ett förändrat politiskt landskap, med den  
minoritetsregering som bildades i januari 2019 där stöd behövs från partier  
från både höger och vänster.

Stockholms resultat

Resultat 
Slutgiltig placering 1–27. 
Vertikal axel avser poäng medan 
horisontell axel avser placering.

Stockholms placering
Placering 1–27 per indikator.

Stockholms indexpoäng och 
placering
Indexpoäng 0–100 samt 
placering 1–27 i parenteser per 
indikator.

 Politisk risk  78 (10)
 Rättssäkerhet 96 (3)
 Korruption 99 (4)
 Valdeltagande 86 (3)
 Förtroende för medmänniskor 93 (3)
 Total indexpoäng 90 (4)
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Nyckeln  
till svensk  
demokrati
Tillit är kittet som håller samman staden och samhället.  
Det är faktiskt grunden för vår demokrati. I dag är  
stockholmarna tredje bäst i Europa på att lita på  
varandra. Men vad krävs för att vi ska klättra på den  
listan – snarare än att falla?
Text: Karin Aase, Bild: Mostphotos & Shutterstock

ÄRLIGHET varar längst sägs det. Det talar 
för oss. För när det gäller tillit ligger 
Sverige på höga nivåer, både när det 
gäller tillit mellan människor och tillit 
mellan människor och institutioner. 83 
procent av stockholmarna instämmer i 

att de flesta människor i staden går att lita på, enligt en 
undersökning från Eurostat Urban Audit.

Den här höga känslan av förtroende ger oss en lång 
rad fördelar, menar Louise Bringselius, förvaltnings-
forskare vid Lunds universitet och tidigare forsknings-
ledare i regeringens Tillitsdelegation.

– För det första ger det oss välbefinnande. Tillit gör 
att vi känner trygghet, att vi vågar vara oss själva, ja 
det finns till och med medicinsk forskning som visar att 
känslan av tillit gör att våra hjärnor utsöndrar oxytocin, 
ett hormon som gör att vi känner oss lyckliga.
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Men inte nog med det. Tillit och den trygghet som 
den bidrar till gör oss både mer kreativa och innovativa. 
Tillit minskar transaktionskostnaderna när vi gör affärer 
och skriver avtal eftersom vi, när vi litar på varandra, inte 
måste reglera allt i minsta detalj. Och tillit är grunden för, 
och till viss del också resultatet av, vår demokrati.

– I Sverige har vi hög generell tillit och det ska vi vara 
stolta över. Det är ingen slump att många innovativa 
företag kommer härifrån, det är ingen slump att vi har 
en tradition av samverkan på arbetsmarknaden, och det 
är ingen slump att vi ligger långt framme när det gäller 
kreativa näringar som musik och mode, säger Louise 
Bringselius.

Tilliten är alltså en gyllene resurs, en stark tillgång för 
människa, företag och samhälle, men bara för att den i 
Sverige har varit hög länge, kan vi då ta för givet att den 
fortsätter att vara det?

Nej, för det finns saker och fenomen som minskar 
tilliten. Felfinneri, hierarkiskt tänkande och inte minst 
stereotyper, menar Louise Bringselius.

 – Vi har en tendens att visa mindre tillit till dem som vi 
upplever är annorlunda, och det är något vi behöver vara 
uppmärksamma på så att det inte ställer till med problem.

För även om tilliten i det svenska samhället gene-

rellt är hög och stabil, så finns det grupper där tilliten 
till samhället är betydligt lägre än hos andra delar av 
befolkningen.

Johan Oljeqvist, vd för stiftelsen Fryshuset:
– Att känna samhörighet med och tillit till de människor 

du har omkring dig är ett grundläggande mänskligt 
behov. Men de känslorna bygger på att du får vara med, 
att du känner dig behövd och efterfrågad, och i många 
delar av Stockholm i dag är det inte så. Ärligt talat är 
Stockholm ett rent misslyckande när det gäller att skapa 
en enad stad där alla får känna sig behövda.

För samtidigt som flera delar av Stockholm med 
kranskommuner hör till de ställen i landet där människor 
tjänar mest, bor dyrast och lever längst finns det också 
områden där det är precis tvärtom. Där människor är 
trångbodda, där de vuxna saknar arbete, där  barnen 
inte ser någon framtidstro, där man upplever att 
 samhället inte bryr sig och därmed inte känner något 
förtroende för det.

– Ta Järva-området som exempel, säger Johan 
Oljeqvist. Där bor lika många människor som i Helsing-
borg, men där finns inte en enda gymnasieskola. När 
du växer upp i ett sådant område och ser konkret varje 
dag att den samhällsservice som människor på andra 
platser tar för given inte gäller för dig, din familj och 

dina vänner, varför skulle du då känna någon tillit till 
det samhället? 
 
Vad är det då som krävs för att stärka samhällskontrak-
tet i hela staden? Frågar du Johan Oljeqvist behöver 
samhället våga erkänna att alla stockholmare i dag inte 
får samma service och hjälp från samhället som andra, 
samt skapa möten mellan stockholmare från olika delar 
av staden där alla känner att de är välkomna.

– Vi på Fryshuset anstränger oss jättemycket för att 
visa att dörren är öppen även för den som har bränt 
allt, för om man på riktigt tror att man är välkommen 
i gemenskapen, då väljer man att vara del i den. Och 
i sådana möten skapas kunskap, då skapas tillit, då 
 överlever inte fördomar.

Ett tydligt exempel på detta är Sverigestudien, en 
mätning av svenskarnas värderingar både när det gäller 
oss själva, vår arbetsplats och vårt land. Studien har 
gjorts varje eller vartannat år i mer än ett decennium, 
men 2020 gjordes för första gången helt plötsligt två 
stycken mätningar. Anledningen stavas covid-19 och 
tillfället att studera om och i så fall hur värderingar 
 förändras av en sådan situation.

En jämförelse de två mätningarna 2020 emellan säger 
en hel del intressanta saker om mänskliga beteenden, 

menar Sandra Zätterström, managementkonsult på 
Vergenta och en av de ansvariga för studien.

Den första studien, den som gjordes i februari, var 
ganska dyster läsning. När svenskarna får välja vilka ord 
de tycker beskriver samhället väljer de saker som ”våld 
& brott”, ”hat” och ”skyller på varandra”. Något som 
låter som en katastrof, men som Sandra Zätterström 
menar beror mer på hur vi människor är funtade snarare 
än hur samhället faktiskt ser ut.

– Vi människor har en tendens att ha lättare för att 
beskriva något som inte fungerar än något som är bra, 
oavsett om vi pratar om jobbet, om oss själva eller om 
samhället. Så är det i den här studien också.  Resultatet 
säger inte att vi tycker att vårt land är dåligt, utan 
 snarare att vi tar många saker för givet, att det finns 
många bra saker, till exempel fred, som vi har haft så 
länge att vi inte riktigt ser det. 

Men de negativa kommentarerna är också något som 
avspeglar det som både Louise Bringselius och Johan 
Oljeqvist lyfter: att tillit kräver att man möts, lyssnar på 
varandra och skaffar kunskap och erfarenhet av saker 
även utanför ens egen omedelbara vardag.

– Våra hjärnor är inte bra på att hantera osäkerhet, 
och om vi stöter på något där vi inte har full kunskap då 
fyller hjärnan i glappen med fantasier, oftast negativa 
sådana, förklarar Sandra Zätterström och tillägger:

– Eftersom medieklimatet före pandemin präglades 
mycket av diskussioner om hat, hot och våld tendera-
de våra hjärnor att fyllas med det, trots att vi levde i ett 
välfärdsland där många hade det väldigt, väldigt bra. 

Men sedan, när något hemskt verkligen hände, ett 
livsfarligt virus spred sig, då bröts den negativa tren-
den i våra tankar och i den Sverigestudie som gjordes i 
augusti 2020 seglade ord som ”yttrandefrihet”, ”utbild-
ningsmöjligheter” och ”fred” uppåt på listorna, även 
om de negativa orden fortfarande fanns kvar.

– Vi vet inte säkert, men vi antar att det här beror på 
att det skapades en känsla av en slags yttre fiende, och 
då blev det andra saker som blev viktiga och fick ta 
plats i våra liv och tankar, säger Sandra Zätterström.

Paradoxen blir att när vi har det ganska bra ser vi det 
som är ganska dåligt, men när vi sedan får det svårt på 
riktigt, då ser vi de goda värdena. Frågan blir då, hur 
kan vi skapa den här känslan av att värna det gemen-
samma och varandra även i en vardag utan den yttre 
fienden covid-19?

– Jag tror att det handlar om de basala grejerna,  
att försöka inkludera, att se till att människor får 
 känna samhörighet. Om vi fortsätter att stänga in oss 
i våra egna filterbubblor både fysiskt och mentalt, då 
 kommer bara vår egen fantasi att måla upp negativa 
 bilder igen. Därför spelar arbetsplatsen en jätte viktig 
roll eftersom den ger oss ett sammanhang, men 
även föreningsliv och andra sociala mötesplatser där 
människor tvingas träffa personer ur andra grupper  
blir jätteviktiga för att vi ska kunna möta, lyssna och 
lära av varandra och på så sätt skapa tillit i samhället,  
säger Sandra Zätterström. 

Louise Bringselius,
förvaltningsforskare 
vid Lunds universitet.

procent av stockholmarna  
instämmer i att de flesta 

människor i staden går att  
lita på.

»Forskning visar att  
känslan av tillit gör att våra  
hjärnor  utsöndrar oxytocin,  
ett  hormon som gör att vi  
känner oss  lyckliga.« Sandra Zätterström,

managementkonsult, 
Vergenta.
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3. Global hubb 
Städer har en framträdande roll i den globala ekonomin. I dag står de  
300 största stadsregionerna för omkring hälften av jordens ekonomiska 
 aktivitet. Städernas framgång beror på invånarnas öppenhet och nyfikenhet  
på sin omvärld.

Städers förmåga att ansluta sig till globala värdekedjor har  f örmodligen 
 aldrig varit så viktig som i dag. Internationaliseringen bidrar positivt till 
 innovationer och produktivitet. Den har också potential att gynna välstånd 
och klimat.

För att förbättra sin internationella position måste en stad både underlätta 
för att fler företag tar sig ut på de internationella marknaderna och samtidigt 
locka till sig utländskt kapital, talangfull arbetskraft och globala huvudkontor. 
Det handlar också om att koppla samman städerna med resten av världen 
genom välfungerande flygförbindelser och att skapa en bostadsmarknad 

28 av 100 
Stockholm fick 28 poäng  
medan London fick 77 poäng. 

Som global hubb presterar London bäst. London placerar 
sig allra högst upp i tre av de sex indikatorerna och samlar 
ihop totalt 77 indexpoäng.

Efterföljande städer får märkbart lägre poäng än London. 
Resterande fyra bästa är Luxemburg (58 indexpoäng),  
Paris (50 indexpoäng), Dublin (50 indexpoäng) och  
Amsterdam (38 indexpoäng).

Resultat

»Stockholm presterar också  
relativt bra vad gäller antal  
högt rankade världsledande  
universitet, med sina tre högre 
lärosäten ...«

#9
Global hubb

Stockholms placering:
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Stockholm får ihop 28 av 100 indexpoäng, vilket ger en nionde plats bland de  
27 europeiska huvudstäderna.

Stockholm presterar väl gällande närvaron av globala huvudkontor. Baserat på Forbes 
2000-lista från år 2021 är det 26 företag som har sitt globala huvudkontor i staden, 
vilket är mer än vad de andra tre nordiska huvudstäderna har tillsammans. Stockholm 
presterar också relativt bra vad gäller antal högt rankade världsledande universitet, med 
sina tre högre lärosäten – Karolinska institutet, Stockholms universitet och  Kungliga 
 tekniska högskolan – som finns med och placerar sig bra på listan Times World 
 University Rankings. London är starkast på denna indikator med 19 toppuniversitet.

Stockholm släpar dock märkbart efter i internationell studentmobilitet, mätt i andelen 
internationella studenter inskrivna på högskoleutbildning. Det är en form av  utebliven 
potential då ett visst antal av de internationella studenterna kan stanna i Stockholm 
och bidra till stadens ekonomiska utveckling. En annan indikator där Stockholm 
 underpresterar är handelsöppenhet (mätt som export och import av varor och tjänster 
som andel av BNP).

Stockholms resultat

Stockholms placering
Placering 1–27 per indikator.

Stockholms indexpoäng och 
placering
Indexpoäng 0–100 samt 
placering 1–27 i parenteser per 
indikator.

 Huvudkontor  39 (3)
 Handelsöppenhet 10 (19)
 Utrikes födda med högskoleutbildning 47 (4)
 Internationella studenter 23 (16)
 Toppuniversitet 19 (6)
 Globalt finanscentrum 55 (7)
 Internationell turism 4 (21)
 Total indexpoäng 28 (9)
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Resultat 
Slutgiltig placering 1–27. 
Vertikal axel avser poäng medan 
horisontell axel avser placering.
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NÄR Netflix våren 2021 skulle etablera 
 kontor i Norden föll valet på Stockholm. 
Lina Brouneus, chef för  samproduktioner, 
förklarade varför i tidningen Dagens 
 Media: ”Genom att öppna ett  nordiskt 
kontor i Stockholm kommer vi att 

kunna integreras ytterligare i det nordiska  kreativa 
 ekosystemet och fördjupa våra partnerskap inom 
underhållningsindustrin tillsammans med andra viktiga 
branscher”. Marknadsledaren i streamingbranschen 
gjorde därmed samma analys som många andra före 
dem; det finns en poäng med att vara i samma miljö 
som andra lyckade bolag. 

Och nog tycks Stockholm vara en sådan miljö. Enligt 
Stockholms Handelskammares  konkurrenskraftsindex är 
huvudstaden tredje bäst i Europa på att husera globala 

Få andra huvudstadsregioner med två miljoner invånare 
 härbärgerar lika många huvudkontor för globala företag  
som Stockholm. Men platsen i världseliten är hotad. 
Text: Henrik Ekblom Ystén, Bild: Mostphotos & Shutterstock

Platsen  
i världseliten 
är hotad
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huvudkontor, baserat Forbes lista över de 2000 största 
globala företagen i världen. Tidigare undersökningar 
bekräftar bilden. I rapporten ”Globala Stockholm”, ut
given av Region Stockholm 2019, utgår man från Forbes 
lista över världens 2 000 största företag och fastslår 
att ”mer än vartannat globalt företag med verksamhet 
i Norden har valt Stockholm som global eller nordisk 
nod”. Rapporten analyserar också orsakerna: ”Huvud
kontor söker efter närhet till avancerade företagstjäns
ter och en talangpool med såväl bredd som spetskom
petens i en geografi med välfungerande infrastruktur.” 

Det låter onekligen som ett väloljat maskineri. 
 Framgång föder mer framgång. Men det finns orosmoln 
även på denna himmel.  

– Visst är vi framstående och ledande på många 
områden i dag, men det är inte självklart att vi ska vara 
det för all framtid. Runt om i Europa jobbar stora städer 
just nu stenhårt för att genomgå samma transformation 
som Stockholm, säger Jonas Samuelson, vd på AB 
Electrolux.

 
Som ansvarig för ett bolag som huserat i storstadsregi
onen sedan starten 1919, och dessutom ett som tidigt 
blickade utanför landets gränser, vet han vad han talar 
om. Dagens Electrolux har cirka 70 olika nationaliteter 
bland de cirka 1 700 anställda i Stockholmsregionen 
och behovet av att attrahera kompetens utifrån är stort. 

– Attraktionskraften är generellt hög, hela Norden har 
rykte om sig att vara en progressiv och framåtlutad del 
av världen, så initialt är det sällan problem att sälja in en 
flytt till Norden, säger Jonas Samuelson. 

Men när man närmar sig praktiska detaljer uppstår 

dilemman. För hur hittas ett bra och billigt boende? Eller 
hur ska man som företag kunna presentera ett större 
urval av skolor som erbjuder undervisning på annat 
språk än svenska? 

– Min analys är att Stockholm på makronivå 
 upplevs som något väldigt positivt, men att det finns 
 utmaningar på mikronivå, säger Jonas Samuelson.

Att Electrolux i dag är ett av de totalt 26 huvudkontor 
för globala bolag som huserar i huvudstaden är ändå 
på något sätt givet. Satsningen på digital  utveckling, 
 parallellt med innovativ design, gör Stockholm till 
en ideal plats att verka ifrån – tack vare att staden 
 ligger långt fram såväl på tech som designområden. 
 Dessutom är Electrolux varumärke tätt sammankopplat 
med Sverige. 

– Ur konsumentperspektiv är svenskheten super
viktig eftersom det trycker på trovärdighet, hållbarhet 
och hur vi ser på innovation, säger Johan Samuelson.

För att stärka stadens konkurrenskraft ytterligare 
skulle han dock gärna se framtidsvisionerna lyftas 
mer. Framför allt tenderar debatterna kring satsningar 
– oavsett om det handlar om snabbspårsjärnväg eller 
att flytta Brommas flygtrafik till Arlanda – att bli alltför 
kortsiktiga.

– Det strandar ofta i hur dyr en specifik satsning blir. 
Och ja, det kan blir dyrt men effekten av att göra allt det 
som planeras är också väldigt positiv. Det fångas inte 
alltid upp.

Tricket är att inte luta sig tillbaka, menar han.
– Jag tror att det gäller alltifrån elektrifiering av trans

porter, till digital 5Ginfrastruktur, till att våga hitta nya 
boendeformer och lösningar. Det finns ett spännande 

driv i många europeiska städer i dag och där får vi se till 
att inte hamna på efterkälken. 

Att Europas stora städer positionerar sig för  framtiden 
är tydligt. Klas Tikkanen, operativ chef på Nordic 
 Capital som har verksamhet i Europa och USA samt 
i globala portföljbolag, har noterat hur Stockholm de 
senaste åren fått tuffare konkurrens, och dessutom 
riskerar tappa kontakten med tätklungan. Han menar att 
den svenska huvudstadsregionen inte har råd med att 
vara “nästan där”.

– Lillebror måste alltid vara bättre än storebror, så är 
det bara. De städer som Stockholm konkurrerar med 
har sin naturliga gravitation, bara genom att vara Paris, 
Madrid eller London, säger Klas Tikkanen.

Därmed finns skäl till viss självrannsakan, menar 
han. Som företrädare för ett av världens ledande risk
kapitalbolag – vars verksamhet i grunden handlar om att 
förvärva och förbättra stora och medelstora bolag för att 
sedan sälja dem efter cirka tre till sju år – har han noterat 
hur Stockholms position som global hubb är  hotad. 
Han exemplifierar med rapporten ”The  Geography 
of  Europe's Brain Business Jobs”, som kartlägger 
kunskaps jobbens spridning över kontinenten: 

– När vi började sponsra den rapporten för fem  
år  sedan låg Stockholm i topp, nu är vi nere på  
fjärde–femte plats i Europa, säger Klas Tikkanen. 

Den ökande gängkriminaliteten är ett problem som 
lyfts fram, och Klas Tikkanen menar att den idylliska 
bilden som generellt finns av Sverige kan ligga oss i 
fatet.

– Sverige har ett rykte om sig i världen som en trygg 
och säker plats, och när vi då drabbas av skjutningar på 

Jonas Samuelson,
vd, AB Electrolux.

»Det finns ett  spännande 
driv i många  europeiska 
städer i dag och där får vi 
se till att inte hamna  
på  efterkälken.«

Klas Tikkanen, operativ chef, 
Nordic Capital.
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öppen gata påverkar det plötsligt attraktionskraften för 
hela staden.

Bostadsmarknaden är en annan utmaning. När Nordic 
Capital för en tid sedan skulle öppna programmerings
center åt sina portföljbolag föll Stockholm bort som 
alternativ, till förmån för Lissabon eftersom det gick att 
hitta bostäder där.  

– Vi ser samma tendens för alla portföljbolagen. 
 Nästan alla techjobb som har skapats i bolagen de 
senaste tre, fyra åren har hamnat utomlands eller på 
annan plats i Sverige. Längre tillbaka än så landade de 
i Stockholm, säger Klas Tikkanen, som även oroas över 
att det efter decennier av liberalisering på senare tid har 
börjat komma politiska beslut – ofta från Bryssel – som 
försvårat företagandet. 

– Det gäller alltifrån skattepolitik till att myndigheter 
inte längre hjälper företag att tolka regler, utan i stället i 
efterhand vill berätta vad som är okej och inte att göra.  

Därmed inte sagt att huvudstadens konkurrenskraft 
fullständigt tynat bort. Klas Tikkanen menar att förut
sättningarna för ökad tillväxt är goda – med alltifrån 
en generellt god företagskultur till väl utbyggda eko
system, inte minst när det gäller techbranschen.

Men han önskar också att Stockholm i denna 
 expansionsmöjlighet inte tappar bort sig själv.

– Jag sitter med i Stockholms Mayor’s Advisory Board 
och pratar där, kanske lite för döva öron, om faran med 
kriget mot bilismen. De som bor i stan tycker förstås att 
gågator är bra, men risken är att vi förskjuter allt som är 
roligt ut från innerstan om det ständigt blir svårare att ta 
sig in. Stockholm ska vara vibrerande och spännande, 
och då måste vi göra det möjligt för folk att ta sig hit, 
även med bil.

Oavsett färdsätt, i grunden handlar även detta om att 
öka den dragningskraft som Klas Tikkanen efterlyser. 
Stockholm – som ligger på i princip samma breddgrad 
som Grönlands södra spets – behöver jobba hårdare än 
konkurrenterna för att ta täten i attraktionsracet. 

– Stockholm ligger ju där det ligger, som Thomas 
Dahlgren, nordisk holdingchef på Atlas Copco, 
 uttrycker det. 

Han menar att satsningar – på elektrifiering, energi
f örsörjning och inte minst kommunikationer – är 
 n ödvändiga, och får medhåll av Atlas Copcokollegan 
Liselotte Duthu, chef för koncernkontroll. Hon lyfter 
upp Paris förmåga att knyta ihop ytterdelarna med 
metropolen tack vare sina RERtåg, en blandning av 
pendeltåg och tunnelbana.

– När Stockholm växer måste man lösa hur folk ska 
kunna ta sig in och ut ur staden på ett bättre sätt, säger 
hon. Jag bodde i Kina i några år. Tåget mellan  Shanghai 
och Peking tog fyra timmar och var därmed många 
gånger ett bättre alternativ än att sätta sig på flyget. 

Såväl Thomas Dahlgren som Liselotte Duthu menar att 
Atlas Copco av i dag mår bra av att verka i Stockholm. 
Kompetensen finns och att huvudstaden utmärker sig 
som en techhubb är av godo, även för ett industriföre
tag med anor från slutet av 1800talet, eftersom digitali
seringen genomsyrar det mesta som sker i koncernen. 

– Det är inte mitt intryck att vi anställer särskilt många 
direkt från de stora techbolagen, utan många kommer 
direkt från akademin. Men att bolag som Spotify och 
Klarna finns innebär en möjlig rekryteringsbas även för 
oss, säger Thomas Dahlgren.

Han tror också att det finns en givande korsbefrukt
ning mellan det gamla och det nya. 

– Atlas Copco är en föregångare för många ledande 
bolag i Sverige, tack vare vårt decentraliserade ledar
skap och hur man kan göra ett bolag framgångsrikt. 
Jag hoppas att många av de här nya techbolagen kan 
se det som inspiration, hur man får till en hållbar modell 
som är framgångsrik över tid. Och då talar jag inte fem 
till tio år utan flera decennier. 

Liselotte Duthu,
chef koncernkontroll, 
Atlas Copco.

»När Stockholm 
 växer måste man 
lösa hur folk ska 
kunna ta sig in 
och ut ur  staden 
på ett  bättre 
sätt.«
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En pålitlig och väl utbyggd transportinfrastruktur är avgörande för att en 
stad ska fungera effektivt. Invånare ska enkelt kunna ta sig till såväl arbete 
som olika utflyktsmål. Det underlättar även för inrikes affärsresenärer att 
besöka staden.

En stad är också i behov av en bred internationell förbindelse som 
 kopplar samman staden med resten av världen och lockar till sig turister 
och affärsresenärer.

Människan har alltid befunnit sig i rörelse – endast färdsätten ändrats. 
Det betyder att en stad behöver vara öppen för att satsa på nya färdsätt, 
som är ändamålsenliga och anpassade efter  
nya trender, resebehov och beteendemönster.

Utan kloka beslut riskerar det att uppstå proppar i de trafikflöden som är 
helt grundläggande för städers funktion, arbetsmarknad och  ekonomiska 
utveckling.

61 av 100 
Stockholm fick 61 poäng medan  
Köpenhamn fick 84 poäng. 

Köpenhamn intar förstaplatsen inom infrastruktur  
& resande (84 indexpoäng). Därefter kommer Helsingfors 
(76 indexpoäng), Madrid (74 indexpoäng), Amsterdam  
(72 indexpoäng) och Paris (69 indexpoäng).

Resultat

4. Infrastruktur  
& resande 

»80 procent uppger att de är  
nöjda eller mycket nöjda med  
kollektivtrafiken, vilket placerar 
Stockholm på en nionde plats.«

#9
Infrastruktur & resande
Stockholms placering:
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Stockholm får ihop 61 av 100 indexpoäng, vilket ger en nionde plats bland de  
27 europeiska huvudstäderna.

Stockholm tappar placeringar på grund av svaga internationella flygförbindelser. 
Stockholm har enbart direktflyg till 19 av de 30 största globala toppdestinationerna. 
Som jämförelse har London, Paris och Amsterdam direktflyg till samtliga 30 topp-
destinationer. Stockholm presterar bra vad gäller resmöjligheter via vägar inom staden. 
Däremot är utfallen något sämre vad gäller resmöjligheter via järnväg inom staden. 

Stockholmarna är i hög grad nöjda med kollektivtrafiken. 80 procent uppger att de är 
nöjda eller mycket nöjda, vilket placerar Stockholm på en nionde plats inom indikatorn.

Stockholm får också en relativt bra poäng vad gäller bilköer, där en 30 minuter lång 
bilresa i genomsnitt tar 6,9 minuter (23 procent) extra tid under rusningstid jämfört med 
under icke rusningstid. 

Pendlingstiderna i Stockholm är dock högre jämfört med genomsnittet bland de  
europeiska huvudstäderna. Endast 37 procent av Stockholms invånare har en 
 pendlingstid till jobbet under 30 minuter, vilket placerar Stockholm på 16:e plats inom 
den indikatorn.

Stockholms resultat

Stockholms placering
Placering 1–27 per indikator.

Stockholms indexpoäng och 
placering 
Indexpoäng 0–100 samt  
placering 1–27 i parenteser.

 Nöjdhet med kollektivtrafik  79 (9)
 Pendlingstid 38 (16)
 Internationell konnektivitet 63 (12)
 Tillgänglighet via vägar 83 (6)
 Tillgänglighet via järnvägar 34 (10)
 Bilköer  70 (8)
 Total indexpoäng 61 (9)
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Resultat
Slutgiltig placering 1–27. 
Vertikal axel avser poäng medan 
horisontell axel avser placering
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STOCKHOLM är unikt, det vet ju alla. 
 Argumenten är många. Fantastisk skärgård 
och unik vattenkontakt. Abbamuseet, 
Skansen, Fotografiska, Vasamuseet och 
Gröna Lund. Demokrati, mångfald och 
jämställdhet. Hög livskvalitet även upp i 

åldrarna och ledande inom innovationer och teknologi. 
Dessutom är det få andra huvudstadsregioner med två 
miljoner invånare som härbärgerar lika många huvud-
kontor för världsledande företag.

Det finns till synes mycket som borde intressera och 
locka turister och affärsresenärer till Stockholm. Men 
faktum är att ganska få internationella besökare hittar 
hit. Stockholm rankas lågt när det gäller gästnätter av 
internationella besökare i förhållande till storleken på 
stadens befolkning. 

Stockholm rankas lågt när det gäller gästnätter av  
internationella besökare i förhållande till storleken 
på stadens befolkning. Vad gör vi för fel?
Text: Lars Öhman, Bild: Bolt, Heart Aerospace, Mostphotos, Shutterstock & Swedavia

Varför 
kommer inte 
turisterna?

39Infrastruktur & resande



En förklaring som skrämmer bort besökare kan vara 
det relativt kalla vinterklimatet. En annan förklaring som 
skrämmer bort besökare kan vara att det är ganska dyrt 
i Stockholm – Sverige är det tredje dyraste landet i det 
informella Big Mac-indexet som som mäter ett lands 
prisnivå.

Therese Mårtensson, vd på hotellet At Six, menar att 
många av deras i övrigt nöjda gäster ofta påtalar just att 
Stockholm är dyrt jämfört med många andra europeiska 
huvudstäder.

Men hon menar också att problemet kring att Stock-
holm har svårt att locka till sig internationella besökare 
är mer grundläggande än så. Therese Mårtensson 
säger att det delvis hänger samman med turisternas 
begränsade möjligheter att ta sig hit.

– De relativt dåliga internationella flygförbindelserna 
till och från Stockholm är en stor del av förklaringen.

Den bilden bekräftas av Stockholms Handelskammares 
konkurrensindexrapport – Stockholm har direktflyg till 
19 av de 30 största globala toppdestinationerna. Som 
jämförelse har London, Paris och Amsterdam direktflyg 
till samtliga 30 toppdestinationer.

Therese Mårtensson skulle gärna se att att flygförbin-
delserna till Stockholm ökade, inte minst med tanke på 
att Stockholm i förhållande till många andra europeiska 
länder ligger avsides. Hon ser även gärna att Visit Stock-
holm marknadsförde huvudstaden mer och bättre.

 – Jag tycker att de skulle kunna göra mer för att lyfta 
bredden och utbudet som Stockholm har. Där har  
Köpenhamn gjort ett fantastiskt jobb. Betydligt fler av 

våra gäster känner exempelvis till restaurangen Noma 
i Köpenhamn än som känner till Frantzén här i Stock-
holm.

Elizabeth Axtelius är chef för Aviation Business på 
Swedavia, som driver Stockholm Arlanda Airport. Hon 
framhåller också vikten av att de tillsammans med 
regionen och andra aktörer verkar för att stärka till-
gängligheten och att få hit fler linjer och flygbolag.

– Det gäller inte minst i återstarten efter pandemin, då 
konkurrensen om möjligt har blivit än kraftigare, säger 
hon.

Under 2021 har flera större satsningar kopplade 
till stärkt tillgänglighet tillkännagetts vid Swedavias 
flygplatser. Totalt har 50 nya linjer annonserats, och 
på Stockholm Arlanda Airport etablerar Ryanair sin 
bas samtidigt som Finnair startar långlinjetrafik direkt 
därifrån till USA och Asien. Våren 2022 kommer även 
tyska Eurowings att göra en storsatsning på Stockholm 
Arlanda Airport.

– De här lanseringarna är naturligtvis oerhört viktiga 
för tillgängligheten och besöksnäringen framåt. Vi har 
också sedan många år tillbaka prioriterat klimatfrågan 
och att ställa om vår verksamhet. Här ligger Arlanda 
långt före våra konkurrenter och har varit en av de 
första flygplatsoperatörerna i världen att bli fossilfria 
i vår egen verksamhet. Klimatfrågan och ett hållbart 
 resande kommer att bli allt viktigare, och vi tror också 
att det kommer att vara en viktig konkurrensfördel, 
säger Elizabeth Axtelius.

Hon framhåller även att en stor ombyggnation pågår 

Stockholm har  direktflyg till 
endast 19 av de 30 största 

globala  toppdestinationerna.
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Elizabeth Axtelius,
chef Aviation Business, 
Swedavia.

Therese Mårtensson,
vd, At Six.

19
»Klimatfrågan och 
ett hållbart resande 
kommer att bli allt 
viktigare.«
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på Stockholm Arlanda Airport. En ny handelsplats på 
över 11 000 kvadratmeter med butiker och restauranger 
kommer att stå klar inom några år. 

– Just nu bygger vi faktiskt på det som är en av de 
största satsningarna på Arlanda i modern tid. Förutom 
handelsplatsen och det kommersiella utbudet bygger 
vi en helt ny entré och gemensam säkerhetskontroll till 
terminal 5. Vi bygger också samman terminalerna  
4 och 5. Det kommer att stärka kundupplevelsen med 
utökad service och effektivitet på flygplatsen.

Konkurrensindexet visar också att tillgängligheten inom 
staden är förhållandevis svag. Pendlingstiden är lång, 
och bilköerna ganska långa. 

Nobina, Nordens största kollektivtrafikföretag och en 
av flera operatörer som framför bussar i SL-trafiken, har 
en avgörande betydelse för folks resande – oavsett 
om det handlar om stockholmare eller internationella 
besökare.

Magnus af Petersens är marknadsdirektör på 
Nobina och menar att de och kollektivtrafiken har en 
viktig roll att spela när Stockholms konkurrenskraft ska 
stärkas och internationella besökare lockas hit.

– Vi är övertygade om att det kan och måste bli lättare 
att ta sig fram snabbt för att bibehålla Stockholms 
 attraktionskraft och för att staden inte ska korkas igen 
av bilar. Vi ser att det skulle underlätta om fler än SL 

kunde paketera, marknadsföra och sälja SL-biljetter i 
kombination med upplevelser eller andra färdmedel. Då 
sätter vi resenärens behov i första rummet.

Magnus af Petersens menar att både Stockholm 
och kollektivtrafiken som färdmedel skulle vinna på att 
 synliggöra och möjliggöra mer av kombinations resor 
där kollektivtrafik kan kombineras med cykelresor, 
bilpooler och mikromobilitet (exempelvis cykel och 
elsparkcykel).

– Vår satsning Travis är ett steg i den riktningen, 
genom att man i en och samma app ska kunna söka, 
boka och betala sina resor oavsett transportslag, 
säger han.

Stockholm är i grunden på många sätt och vis unikt 
och attraktivt, menar Elizabeth Axtelius. Och hon 
anser att frågan om vad som behöver göras för att öka 
 stadens dragningskraft är angelägen för hela Sverige.

– Det är en väldigt viktig fråga och framför allt hur vi 
kan utveckla den gemensamt, inte bara för besöks-
näringen utan även för Stockholms attraktivitet gällande 
 investeringar, och för företagen i regionen men också 
hela Sverige när vi nu ser framväxten av en helt ny 
 industriera i norra Sverige. Vi behöver bra anslutningar  
till de stora naven; London, Frankfurt, Amsterdam och 
USA. Ska vi konkurrera om tillgänglighet är det också 
viktigt att vi ser flygets betydelse i transportsystemet, 
säger hon. 

»Vi är övertygade 
om att det kan  
och måste bli 
 lättare att ta sig 
fram snabbt.«
Magnus af Petersens, marknadsdirektör, Nobina.
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Digitaliseringen är en global megatrend som innebär snabba och 
 påtagliga samhällsförändringar. Den digitala utvecklingen går hand i hand 
med stadens ständiga omvandling.

Under de senaste trettio åren har digitala framsteg varit en av de  
viktigaste faktorerna till den ekonomiska tillväxten. Detta genom att göra 
processer smartare och mer effektiva, med mindre miljöpåverkan. 

Rätt hanterad kan digitaliseringen vara en av stadens främsta tillgångar.  
De städer som satsar, absorberar och investerar i ny digital teknik  
kommer att stå sig väl i konkurrensen framöver. 

76 av 100 
Stockholm fick 76 poäng medan  
Helsingfors fick 79 poäng. 

De nordiska huvudstäderna ligger i topp vad gäller 
Digitalisering & innovation.

På första plats kommer Helsingfors (79 indexpoäng),  
tätt följt av Köpenhamn (77 indexpoäng) och Stockholm 
(76 indexpoäng). Oslo placerar sig på fjärdeplats (73 
indexpoäng) och Berlin på femteplats (69 indexpoäng).

De nordiska huvudstäderna har alla relativt höga poäng 
på samtliga indikatorer, förutom i 5G-beredskap och 
patentansökningar, där resultaten är mer varierande.

Resultat

 5. Digitalisering  
& innovation

»Stockholm presterar också bra 
beträffande patentansökningar, 
vilket kan betraktas som ett mått 
på innovation.«

#3
Digitalisering & innovation

Stockholms placering:
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Stockholm har en förhållandevis hög digital mognad, en välutvecklad digital infra struktur 
och en offentlig beredskap för att möta det ökade behovet av digital omställning.
Resultatet pekar på att Stockholms företag är snabba på att nyttja ny teknik och i 
övrigt har en väldigt stor del av försäljningen online. Detta går hand i hand med att en 
stor del av alla hushåll i Stockholm har tillgång till bredband (93 procent). Stockholm 
presterar också bra beträffande patentansökningar, vilket kan betraktas som ett mått på 
innovation.

En indikator med stor förbättringspotential är beredskapen för 5G-nät. Inom denna 
indikator placerar sig Stockholm på 14:e plats.

Stockholms resultat

Resultat 
Slutgiltig placering 1–27. 
Vertikal axel avser poäng medan 
horisontell axel avser placering.
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Stockholms placering
Placering 1–27 per indikator.

Stockholms indexpoäng och 
placering
Indexpoäng 0–100 samt 
placering 1–27 i parenteser per 
indikator.

 Tillgång till bredband  76 (8)
 Tillgång till ny teknik 93 (3)
 Företagens absorption av teknik 100 (1)
 Digitalisering av offentlig sektor 86 (6)
 E-handelsförsäljning 77 (3)
 Patentansökningar 69 (2)
 5G-beredskap 33 (14)
 Total indexpoäng 76 (3)
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EGENTLIGEN skulle Gustaf Landahl aldrig 
ha gått på den där tillställningen. Det var 
november 2019 och chefen för Stockholms 
plan- och miljöavdelning mellanlandade bara 
i Barcelona för vidare färd mot Greenbuild 
International Conference i Atlanta. Men på 

flygplatsen i Barcelona upptäcktes ett fel i det inrese-
tillstånd som krävdes för att få resa till USA.

Så i stället för att flyga till Atlanta bestämde sig Gustaf 
Landahl för att ansluta till kollegorna som befann sig i 
just Barcelona, för att delta i prisceremonin för World 
Smart City Awards i mässcentret Gran Via.

Totalt var 450 projekt från 54 länder nominerade och 
den här kvällen stod avgörandet mellan  finalisterna: 
Bristol,  Curitiba, Montevideo, Seoul, Teheran och 
Stockholm. 

Gustaf Landahl som ansvarade för GrowSmarter  
– ett projekt som under fem års tid hade testat 
 innovativa och hållbara lösningar vid Valla torg i Årsta 
och på Slakthusområdet – hade förstås förhoppningar 
om att Stockholms ansträngningar skulle ge utdelning. 
Men han var samtidigt vis av erfarenhet. 

– Jag hade varit på mycket sådant där genom åren. 
I regel fick man strålkastaren i ansiktet när vi nomine-
rade räknades upp, men så fort de sa ”and the winner 
is” släcktes lampan vid oss. Då fick man sitta där och 
försöka hålla smilbanden uppe ändå. 

Tillställningen på Gran Via blev annorlunda. Den 
kvällen kunde Gustaf Landahl le, och mena det, när 
han tillsammans med kollegorna klev upp på scenen 
och tog emot priset efter att Stockholm hade utsetts till 
världens smartaste stad. 

Få städer i världen kan mäta sig med Stockholm när det 
gäller innovativa techbolag och en väl utbyggd digital 
 infrastruktur. Men att bara ha en välkrattad manege gör 
ingen stad smartare.
Text: Henrik Ekblom Ystén, Bild: Mostphotos & Shutterstock

Smartast  
i världen?

Gustaf Landahl, 
enhetschef,  
Stockholms stad.
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– Så här i efterhand är jag glad över att mitt visum 
till USA strulade, säger Gustaf Landahl. Det var väldigt 
roligt att ta emot det där priset. Som ett erkännande för 
oss som jobbat med GrowSmarter men också som ett 
bevis på att Stockholm ligger långt fram när det gäller 
smarta och hållbara städer. 

Stockholms rykte som en digitaliserad stad är grund-
murat sedan lång tid tillbaka och det brukar också 
märkas i de globala undersökningar som med jämna 
mellanrum presenteras. Som när Network Readiness 
Index i oktober 2020 utsåg Sverige till bäst i världen 
på området. Eller som när konsultföretaget Kearney 
våren 2021 jämförde digitaliseringens genomslag och 
 placerade Sverige som tvåa, strax efter USA. 

Men det finns också andra rapporter. När OECD 

publicerade sitt Digital Government Index från 2019 
placerade sig Sverige sämst av samtliga 34 analyserade 
nationer. 

Det finns en förklaring till den paradoxala bilden. 
– Allt handlar om vad som mäts. Vi är bra på 

 datorisering, folk har mycket prylar, vi har en hög 
 utbildningsnivå och det finns goda förutsättningar 
 generellt, men vi är ganska dåliga på att använda förut-
sättningarna, säger Daniel Akenine, nationell teknik-
chef på Microsoft Sverige och som även sitter med i 
regeringens digitaliseringsråd. 

Ett av de hinder han lyfter fram för att göra Stockholm 
och Sverige mer digitaliserat är den rådande försiktig-
hetsprincipen. De senaste årens regleringar – såsom 
GDPR – har medfört att det i dag krävs stort mod att 
våga digitalisera. Risken att trampa snett blir allt större.

– Företag har två val, antingen experimenterar man 
och försöker anpassa sig till reglerna eller så struntar 
man helt i att försöka. Och det jag ser är att många låter 
bli, och skyller på regleringarna för att inte göra digitala 
satsningar, säger Daniel Akenine.

Mårten Lundberg, kommunikationsdirektör på Tre 
Sverige, menar att ett potentiellt hinder för Sverige är 
att vi – på viss bekostnad av att vara drivande i olika 
utvecklingar – har förlorat oss i olika regelverk från både 
Sverige och EU. Ett exempel han lyfter fram är utbygg-
naden av 5G som till följd av det gått relativt långsamt.

– I kölvattnet av hem-pc-revolutionen var Stockholm 
en testbädd för många nordiska startups. Men för att 
vara testbädd för nästa generation startups krävs 5G. 
Det finns redan 16 miljoner 5G-användare i Sydkorea.  
I Sverige har vi visserligen börjat bygga ut 5G-nätet, 
men det måste finnas på plats och användas för att 
entreprenörer här ska kunna utveckla vårt nästa Spotify 
och Klarna. Det är bekymmersamt att andra kommit så 
pass mycket längre än vi har, säger han. 

 Daniel Akenine efterlyser större assistans från 
 reglerande  myndigheter att hjälpa företag att navigera i 
gråzonen. För en ökad digitalisering av staden kommer 
att bli nödvändig. 

– Om tio år kommer mycket av tekniken att ha gått 
från video och bilder till 3D. Då kommer vi inte ha 
videomöten. I stället kommer 3D-avatarer slå sig ner vid 
ett bord så att vi kan få mer av det som ett fysiskt möte 
erbjuder. Det kommer i sin tur betyda behov av mer 
bandbredd. För att nämna ett exempel. 

Parallellt kommer staden att förändras och Daniel  
Akenine lyfter fram transporterna som exempel. För 
även om framtagandet av självkörande bilar har visat sig 
vara mer komplicerat än tänkt så kommer det gradvis 
att ske förändringar på stadens gator. 

– Automatiserade tåg och drönare, självkörande 
lastbilar som kör från en stad till en annan utan att göra 
de mest komplicerade manövrerna. Sådant lär vi få se 
inom en ganska snar framtid, säger Daniel Akenine. 

Några av dem som ska göra detta möjligt återfinns 
på Digital Futures. Här satsar KTH, Kungliga tekniska 
 högskolan, tillsammans med Stockholms universitet, 
forskningsinstitutet Rise och ett antal näringslivs-
partners, på tvärvetenskaplig forskning för att utveckla 
framtidens teknik för digitalisering.

– Vår ambition är att adressera de stora utmaningarna 
i samhället, säger Karl Henrik Johansson, föreståndare 
på Digital Futures. 

Liksom Daniel Akenine beskriver han Stockholm som 
en välkrattad manege som nu behöver ta nästa steg för 
att skapa den digitala staden. 

– Ta klimatet. Eller energieffektiviteten. Eller segrega-
tionsfrågan. Vi är långt ifrån att ha löst allt det där i dag, 
men genom att ta ett större och mer holistiskt grepp 
kan vi göra det med teknikens hjälp. 

Förhoppningen är att satsningen ska öppna för nya 
affärsmöjligheter i Stockholmsregionen. Karl Henrik  
Johansson siar om startup-bolag som ägnar sig åt 
urban science och vars produkt är system som bygger 
bättre samhällen från grunden. 

Daniel Akenine,
nationell teknikchef, 
Microsoft Sverige.

»Om tio år kommer 
mycket av tekniken 
att ha gått från video 
och bilder till 3D.«
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– Lyckas vi kommer vi att få nya stora företag inom de 
här områdena, utöver framgångsrika techbolag, som 
löser hur man ska kunna spela upp musik eller låna 
pengar lättare. Stockholm av i dag har alla förutsättning-
ar för att bli den globala hubben för digital transforma-
tion av samhället.

Anledningarna är flera, menar han. Utöver en redan 
”välkrattad manege” råder ett gott samarbetsklimat och 
en närhet som gör det lätt att knyta rätt kontakter.

– I San Fransisco eller Boston får ett  toppuniversitet 
inte till ett möte med borgmästaren bara så där, 
 universiteten står mycket mer utanför samhället och 
sköter sig själva. Men i Sverige finns en tradition av 
öppen dialog med både politiker och näringsliv.

Somligt har redan gått i mål. Som när Digital Futures 
hjälpte till med att ta fram en lösning för att införa smarta 
lås inom hemtjänsten i Stockholms stad. 

– Det var lågt hängande frukt men ändå viktigt, säger 
Karl Henrik Johansson. Här hade hemtjänstpersonalen 
en massa nycklar att hålla reda på för att komma in hos 
brukarna, och då kunde vi berätta om en lösning som 
redan finns med elektroniska lås. 

Annat handlar mer om att vidga vyerna. Som i forsk-
ningen om framtidens vårdkostnader, där Digital Futures 
satte energieffektiviteten under lupp och utgick från 
att den totala vårdkostnaden är mer än den medicinska 
behandling som utförs. 

I grunden är Karl Henrik Johansson hoppfull om att 
Stockholm ska kunna gå i bräschen för utvecklandet 
av en smart stad. Dessutom anser han det vara nöd-
vändigt att ta tag i taktpinnen eftersom ny teknik alltid 
skapas efter de förutsättningar som råder i närområdet.

– Den it-teknik vi ser i dag är gjord för amerikansk 
modell. App-samhället har varit en otroligt lyckad affärs-
modell för att tjäna pengar, men det är inte anpassat för 
att lösa de samhällsutmaningar vi har framför oss. Vi kan 
inte sitta och vänta på att någon annan löser det här, 
för då kommer lösningen anpassas till deras typer av 
samhälle i stället för till vårt.

Stockholm har alla möjligheter att lyckas, menar han. 
Främsta argumentet hittar han i de studenter som han 
möter dagligdags.

– De har en mognad och en medvetenhet om vad 
som behöver göras, och de tänker redan från början 
globalt. Vi går verkligen mot ljusare tider.

Gustaf Landahl håller med. Det har gått tre år sedan 
han stod på en scen i Barcelona och tog emot pris 
efter att Stockholm utsetts till världens smartaste 
stad.  GrowSmarter är avslutat men lärdomarna från 
 demonstrationerna av projektet lever kvar. 

Det gick att bygga om ett gammalt hus från 80-talet 
och införa smarta hemsystem, och därigenom minska 
den köpta energin med 70 procent. Det fungerade att via 
optimerad eltillförsel få en bostadsrättsförening att mins-
ka  sin elförbrukning med 40 procent. Det var möjligt att 
genom smart gatubelysning vid cykel- och gångbanor, 
som dimmades ner när ingen passerade förbi, spara 45 
procent av energianvändningen. Och den elbilspool som 
lanserades i en fastighet blev så populär att grannhusen 
avundsjukt anmälde intresse om att få likadana. 

– De här lösningarna spreds vidare och utvecklingen 
går hela tiden framåt, säger Gustaf Landahl. 

Han är optimistisk inför framtiden och menar att det 

handlar om att ta tekniken för vad den är – en möjlighet, 
inte ett hot. 

– Man hör ibland inställningen att förändringen aldrig 
har gått så fort som nu. Det kan jag inte hålla med om. 
Folk tittar förstås på skärmar i dag, men det är inte en 
dramatisk skillnad mot att glo på TV. Den stora föränd-
ringen var när folk flyttade från landsbygd till städer, se-
dan dess har det varit mindre omställningar hela tiden. 

Han tror att den utvecklade smarta staden bara ligger 
runt hörnet och att det i grund och botten handlar om 
att börja i rätt ände. Han återkopplar till hur han 2013 
resonerade när han skickade in en ansökan för att få 
EU-pengar till GrowSmarter:

– När jag sökte samarbetsstäder var många inriktade 
på big data, där digitaliseringen var själva målet och 
inte medlet. För mig var hela idén att göra den digitala 
tekniken till verktyg för att nå slutmålet – en bättre och 
mer klimatsmart stad. 

Karl Henrik Johansson, 
föreståndare, Digital Futures.
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»Vi kan inte  
sitta och  vänta 
på att andra 
 löser det här.«
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S tockholm är näst bäst i Europa enligt den 
analys som nu har tagits fram. Håller du 
med?
– Stockholm är en fantastisk stad med 
bra förutsättningar men det finns ett antal 
betydande utmaningar.

Så du hävdar att det finns skäl till oro?
– Vi behöver agera kraftfullt om framgångssagan ska 
fortsätta. Vi har i dag ett stort behov av en gemensam 
vision för staden Stockholm och som kan engagera en 
bredare krets människor. För vi pratar ju om staden i sin 

”Vi måste 
 kämpa  
för att bli 
 bättre.”

Att Stockholm i detta konkurrenskraftsindex rankas 
som Europas näst bästa stad säger alltså inte allt om 
sakernas tillstånd?
– Jag är rädd för att det kan leda oss fel. Min 
 uppfattning är att vi tappar konkurrenskraft inom en 
mängd områden, och att vår stora framgång under 
lång tid möjligen tas för given. Det påminner om 
den  företagarvärld jag upplever dagligen, som nu 
går igenom en stor digital omställning parallellt med 
hållbarhetsutmaningar. Om ett företag inte investerar 
 långsiktigt och ligger längst fram i de frågorna, blir 
man lätt frånsprungen. Samma inställning bör finnas 
för  staden. Många städer i Europa satsar i dag hårt och 
ambitiöst. Vi behöver spänna bågen hårdare. Om inte 
kommer vår resa gå neråt, inte uppåt.

Vilka är de största utmaningarna?
– Utbildning är ett område. Där måste vi satsa mer på 
excellens om vi ska vara med och leverera toppuniver-
sitet. Just nu tappar vi i alla jämförelser. Att ta bättre 
till vara på våra entreprenörer är en annan fråga. När 
Spotify, ett av få nya europeiska bolag på digitalsidan, 
väljer att flytta till New York är det ett misslyckande. Ett 
skäl var att vi som stad inte kunde erbjuda hyreslägen-
heter åt deras anställda, och då är Spotify bara ett bolag 
bland många med samma problem. Priset vi betalar för 
att inte ha bostäder åt dem som vill verka i Stockholm 
är att vi tappar kompetens, och på sikt därmed viktiga 
bidrag till vår välfärd och samhällsservice.

Ett annat omdebatterat ämne är flyget, med tanke på 
att Sverige ligger där det ligger.
– Generellt är vår infrastruktur så eftersatt att vår 
 förmåga att röra oss är undermålig. Då talar jag om all 
trafik, oavsett om den är spår-, väg-, havs- eller flyg-

I en  jämförelse av 27 huvudstäder i Europas kniper  
Stockholm andraplatsen. Jacob Wallenberg, ordförande  
i Investor, anser att topplaceringen inte får tas som 
 inteckning för att lätta på gasen.
Text: Henrik Ekblom Ystén, Bild: Investor

helhet. Det är inte bara en näringslivsfråga. Det här är 
en fråga för alla som bor i staden.

Och denna gemensamma vision finns inte, menar du?
– Nej. Jag upplever inte att politiken, näringslivet, 
 universiteten och olika samhällsinstitutioner har en 
gemensam bild över vart vi ska. Om alla springer åt 
olika håll, med egna prioriteringar och drivkrafter blir 
det  väldigt svårt att få genomslag i de förändringar 
som krävs för att stärka staden. Att hitta gemensamma 
nämnare och samlas kring dem blir då vägen framåt, 
samtidigt som staden ska vara där för alla.

bunden. Vi sitter i onödiga bilköer på våra vägar, vi har 
tåg som inte klarar av våra resbehov och när vi talar om 
flyget handlar det oftare om hur vi ska lägga ner en flyg-
plats utan att skapa förutsättningar på den  kvarvarande 
att hantera all den trafik som kommer att behöva köras 
därifrån. I grunden handlar detta om att möjligheten 
att komma ut i världen blir sämre här än vad den är i 
 närliggande huvudstäder. Vi har också en chans att 
investera mer i hållbara teknologier för resande och kan 
på så sätt bygga kompetenskluster och världsledande 
aktörer här i Sverige. Då måste vi ha en samlad och 
långsiktig strategi. Då kommer investeringarna.

Finns det inspiration att hämta?
– Jag använder gärna Köpenhamn som referenspunkt. 
Där har man gått samman och driver konceptet  Greater 
Copenhagen hårt och målmedvetet för att stärka 
staden, till exempel på universitetssidan och vad gäller 
förbindelser såsom tunneln till norra Tyskland. Jag ser 
ingen motsvarande samling i vår huvudstad, vare sig på 
nationell eller lokalpolitisk nivå. Köpenhamn håller på att 
bli norra Europas centrala punkt och det går fort.  

Och det via en gemensam vision och tydligt 
 ledarskap?
– Absolut. Det som gör mig orolig är att vi oftare landar 
i en självbild av att allt är bra och nöjer oss med det. 
Hade vi legat dåligt till i något index, hade vi sagt att 
vi måste kämpa och bli bättre. Men ligger vi, som nu, 
bra till säger jag samma sak: Vi måste kämpa för att bli 
 bättre. Det här är vardag för våra stora internationella 
bolag. Hur behåller Volvo, Scania och Astra Zeneca 
sina positioner? Jo, de satsar ännu mer på till exempel 
forskning, hållbarhet och utbildning. Kanske är det 
detta som bör vara mitt rop till strid: Jättebra att vi är 
bra – men nu måste vi kämpa ännu mer. Världen rör sig 
snabbt framåt utanför våra gränser.

Mot bakgrund av allt detta, är det rimligt att  Stockholm 
är Europas mest attraktiva huvudstad 2035?
– Det är absolut rimligt och viktigt att ha målsättningen, 
för vi har en bra utgångspunkt. Men jag saknar vissa 
 ingredienser för att det ska bli möjligt och där tror jag 
att den här gemensamma visionen är nyckeln. Jag vill 
se mer investeringar i universitet, i transportsystemet 
och boendet så att Stockholm blir en smältdegel och 
vibrerande hubb i vår del av världen. Sen får vi inte 
glömma bort annat som gör staden levande och attrak-
tiv, såsom kulturliv, trygghet och tillgång till naturen.

För det är viktigt att lyckas?
– Vi har centraliserat mycket av Sveriges besluts-
fattande hit till Stockholm, vår huvudstad. Det är här 
som merparten av de stora företagens huvudkontor 
huserar, vilket i sin tur gör att det är här som mycket 
av kompetensen finns. Så min analys är att det för 
 Sveriges del är helt avgörande att Stockholm lyckas. 
Det skapar i sin tur förutsättningarna för resten av 
landet. Självklart ska hela landet leva, men om inte 
 huvudstaden är framgångsrik blir det mycket svårare  
för resten av landet att utvecklas. 

»Min uppfattning är att 
vi tappar konkurrens-
kraft inom en mängd 
områden.«

Konkurrenskraftsindex 2021 5352Stockholms Handelskammare



Städer är inte bara en fysisk plats, utan också en plattform för frihet, 
drömmar och lycka. Människor tar sig till städer för att jobba, utveckla 
idéer, starta företag, knyta kontakter, göra affärer och förverkliga sig  
själva. 

Det förutsätter en dynamisk och stödjande arbetsmarknad där 
människor kan skapa sin egen framtid, inom såväl befintliga branscher 
som nya framväxande näringar. 

En fungerande arbetsmarknad kännetecknas också av ett högt 
 arbetskraftsdeltagande, god produktivitet, god tillgång på  efterfrågad 
 arbetskraft, låg arbetslöshet samt en effektiv matchning mellan 
 arbetslösa och lediga jobb.

Arbetsmarknaden måste också vara flexibel och kunna hantera nya 
 beteendemönster och trender i arbetslivet.

71 av 100 
Stockholm fick 71 poäng  
medan Oslo fick 79 poäng. 

På första plats kommer Oslo (79 indexpoäng),  
följt av Warszawa på andra plats (78 indexpoäng)  
och  Vilnius på tredje plats (77 indexpoäng). 

Oslo intar förstaplatsen delvis på grund av god 
 produktivitet, låg arbetslöshet, god tillgång på 
 högutbildad arbetskraft samt en effektiv matchning 
på arbetsmarknaden.

På sista plats återfinns Aten som presterar sämst  
i 5 av 8 indikatorer.

Resultat

6. Arbetsmarknad

»Invånare med en inkomst  
från arbete på över 509 300 
kronor betalar i genomsnitt  
51 procent i skatt.«

#10
Arbetsmarknad

Stockholms placering:
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Stockholm placerar sig relativt bra inom flera indikatorer, bland annat avseende  stadens 
produktivitetsnivå, utbildningsnivån på arbetskraften samt ett högt arbetskrafts
deltagande för kvinnor. 

Stockholms placering dras ner av Sveriges höga skattesatser. Invånare med en 
inkomst från arbete på över 509 300 kronor betalar i genomsnitt 51 procent i skatt. 
Skattetrycket är högt jämfört med andra länder, vilket reducerar Stockholms ekonomiska 
aktivitet.

Huvudstadsregionen har också relativt många i arbetslöshet samt en svag matchning 
på arbetsmarknaden, där det råder ett relativt stort gap mellan utbud och efterfrågan på 
arbetskraft.

Stockholms resultat

Stockholms placering
Placering 1–27 per indikator.

Stockholms indexpoäng och 
placering 
Indexpoäng 0–100 samt 
placering 1–27 i parenteser per 
indikator.

 Produktivitet  56 (8)
 Arbetslöshet 74 (17)
 Högutbildad arbetskraft  74 (8)
 Inkomstskatt  8 (24)
 Sysselsättningsgrad kvinnor 100 (2)
 Långtidsarbetslöshet 96 (3)
 Jobbmatchning 82 (17)
 Sysselsättningsgrad utrikes födda 74 (10)
 Total indexpoäng 71 (10)
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Resultat 
Slutgiltig placering 1–27. 
Vertikal axel avser poäng medan 
horisontell axel avser placering.
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En tudelad  
arbets- 
marknad 
I Stockholm är tiotusentals människor arbetslösa.  
Samtidigt skriker arbetsgivare efter människor att  
anställa, utan att hitta rätt kompetens. Hur hamnade  
vi här och, inte minst, vad i hela friden ska vi  
göra åt det?
Text: Karin Aase, Bild: Mostphotos & Shutterstock

MATHIAS Linarfve är vd på Wise IT och 
har faktiskt svårt att hålla sig för skratt 
när han talar om konsultföretagets 
enorma svårigheter att rekrytera 
 kompetent personal.

– När vi intervjuar en person är 
den aldrig arbetslös utan har redan ett jobb. Så är det 
alltid. Dessutom har den personen åtminstone två till 
tre  andra företag som också vill anställa honom eller 
 henne, helst redan i dag. Den personen kan alltså 
välja och vraka, och det är verkligen inte säkert att den 
kommer att välja oss, bara för att den har gått med på 
att träffa oss för en intervju, säger han. 

Det här är Stockholm, de jobbsökandes marknad. 
Inom flera yrken, till exempel it-konsulter, elektriker, 
kockar, undersköterskor, lärare med flera råder en 
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skriande brist på utbildad arbetskraft. Under 2021 har 
antalet vakanser i Sverige legat något under 40 000 
stycken, varav cirka 40 procent av dessa funnits i 
Stockholm. Det finns alltså fler lediga arbeten i staden 
än vad många små kommuner har invånare. Företag 
letar med ljus och lykta efter någon att anställa, men 
gör det i konkurrens med väldigt många andra, som är 
lika desperata. För utan duktig arbetskraft funkar inte 
verksamheten, menar Mathias Linarfve.

– Om vi inte kan anställa rätt människor kan vi inte 
hjälpa våra kunder och då kommer de att vända sig 

stockholmare har inget jobb, och har inte haft det på 
länge. I september 2021 fanns det enligt Arbetsförmed-
lingen drygt 42 000 personer i länet som hade varit 
arbetslösa i tolv månader eller mer. Hur i hela friden går 
det ihop med en enorm arbetskraftsbrist?

– Det handlar om att många av de personer som är 
arbetslösa inte har den kompetens eller den  erfarenhet 
som arbetsgivarna efterfrågar, konstaterar Annika 
Sundén, analysdirektör på Arbetsförmedlingen,  
och tillägger:

– Det handlar inte om att de arbetslösa inte tar de 
jobb som erbjuds, utan om att vi i Sverige har en  
avancerad arbetsmarknad där de allra flesta yrken  
kräver minst en gymnasieexamen. Bland dem som  
har utbildning var arbetslösheten låg före krisen, men 
bland dem som bara kan ta de så kallade ingångs- 
jobben, till exempel diskare, är konkurrensen hård.

»Om vi inte 
kan anställa rätt 
människor kan 
vi inte hjälpa våra 
kunder och då  
kommer de att 
vända sig någon 
 annanstans.«

Annika Sundén,
analysdirektör,  
Arbetsförmedlingen.

»För det första kan 
man se över om det 
finns tjänster inom 
organisationen som 
man kan renodla.«

Mathias Linarfve,
vd, Wise IT.

 någon annanstans, bort från oss, kanske bort från 
Stockholm och bort från Sverige.

Enligt en undersökning gjord av fackförbundet 
 Unionen 2021 har så många som vart tredje företag 
varit  t vungna att tacka nej till kundförfrågningar på 
grund av  arbetskraftsbrist i kombination med brist på 
 komponenter. Kundförfrågningar som hade  kunnat 
skapa intäkter, arbetstillfällen, lön och skatt, men 
som nu brinner inne, till stor del för att det fattas folk. 
Stockholms Handelskammares beräkningar visar att 
arbetskraftsbristen kostar Sverige 34 miljarder kronor 
i utebliven produktion, varav Stockholms del av notan 
ligger på 18 miljarder.

Men samtidigt som de här problemen är stora och 
 reella finns det en annan bild av Stockholm som är 
 precis lika sann: långtidsarbetslösheten. Massor av 
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Och där står vi, med en tudelad arbetsmarknad, och 
en tudelad problembild. Unionen varnar för att deras 
medlemmar som har jobb tvingas jobba övertid och 
slits ut, medan de som inte har jobb varken kan försörja 
sig själva eller får känna att de bidrar till samhället.

– Stockholm har ett jätteproblem när det gäller klyf-
torna mellan människor, konstaterar Johan Oljeqvist,  
vd på stiftelsen Fryshuset.

– Mandatperiod efter mandatperiod har vi sett att 
klyftorna mellan stadsdelar och människor ökar, och 
nu har vi en situation där vi i vissa områden har hela 
 generationer som har vuxit upp utan att de vuxna 
 runtomkring dem har haft möjlighet att försörja sig 
 själva. De barnen och ungdomarna får inte rätt förut-
sättningar att tro på sig själva, eller på framtiden.

Och unga utan framtidshopp är ett stort problem, inte 
bara för dem själva utan för staden som helhet. I en 
studie gjord av Kriminalvården under 2021 konstaterar 
rapportförfattaren att ”Om arbetslöshetsnivåerna i ett 
land är höga naggas hoppet om en god framtid i kan-
ten, vilket särskilt kan påverka ungas beteende. Det blir 
också fler som befinner sig utanför samhället och som 
därmed förlorar mindre på att begå ett brott”. 

Ett konstaterande som Johan Oljeqvist känner igen:
– Det pratas om våldet i våra så kallade utsatta 

 områden, men att människor är beredda att gå så långt 
som att dö eller döda är ett tecken på att de känner 
ett lågt eller obefintligt hopp om att någonsin kunna 
 försörja sig själva eller sin familj.

Det kan låta mörkt, men Fryshusets Johan  Oljeqvist 
menar samtidigt att det bör ses som en enorm 
 möjlighet.

– Stockholm behöver arbetskraft, människor behöver 
jobb, det vi behöver göra är att skapa sammanhang där 
de här behoven kan mötas och där vi sätter in resurser 
för att de som i dag inte känner sig som en del av sam-
hället ska få möjlighet att bidra.

Vad betyder det då rent konkret? Enligt Annika Sundén 
på Arbetsförmedlingen finns det flera saker att göra, där 
det första är att möjliggöra för fler att få den utbildning 
som efterfrågas av arbetsgivarna. Men utbildning är 
inte allt, och tar dessutom tid. Annika Sundén påpekar 
därför att det finns åtminstone två saker som arbets-
givarna kan göra här och nu för att minska gapet mellan 
vakanser och de arbetslösa.

– För det första kan man se över om det finns tjänster 
inom organisationen som man kan renodla, som man till 
exempel har gjort inom skolan där lärarassistenter har 
fått gå in och avlasta lärarna, som på så sätt kan ägna 
sig mer åt pedagogiken medan assistenten tar andra 
delar av yrket, säger hon.

Det andra steget som Annika Sundén menar kan ge 
effekt på ganska kort tid är att arbetsgivarna  börjar 
 fundera på vem man egentligen vill rekrytera, och 
 v arför, och om det går att göra förändringar där. 

Samma sak påpekar Johan Oljeqvist på Fryshuset. 
– Den svenska arbetsmarknaden är generellt ganska 

dålig på att rekrytera olika typer av människor och skapa 
mångfald. Och det beror inte på att vi skulle vara elaka 
eller rasister, utan på att vi har kriterier och krav och 

förväntningar och normer som vi inte alltid är medvetna 
om, men som gör att vi anställer människor som liknar 
det vi är vana vid, samtidigt som vi sållar bort det vi inte 
känner igen, säger han.

Så i stället för att först skapa en kravspecifikation på  
vad man önskar från en kandidat menar Johan Oljeqvist 
att arbetsgivare kan hitta helt nya möjligheter  
om de i stället ser över vilka människor som faktiskt 
finns där ute – och funderar på hur de skulle kunna 
berika den egna organisationen. 

Det är faktiskt precis vad man gjort på Wise IT för att 
komma runt den arbetskraftsbrist som deras bransch 
lider av.

– Vi jobbar med något vi kallar för tech agent 
program, förklarar Mathias Linarfve. Det finns  väldigt 
många oskolade vuxna där ute som jobbar med 
 något annat, men som har en hemlig dröm att kliva in 
i  it-konsultbranschen. Då kan vi testa dem, se vad de 
kan, och sedan sätta in dem i ett program där de får de 
utbildningsbevis de behöver. Klarar de det  programmet 
garanterar vi anställning, och på så vis kan vi hjälpa 
till att fylla på branschen med folk från områden där 
 kompetensbristen inte är lika stor. Jag har själv  
sett arbetslösa gamers som efter något år har blivit 

»Vi måste förbereda  
barnen på ett livslångt  
lärande.«

riktigt vassa utvecklare som går ut och bara briljerar 
hos kunden.

På riktigt lång sikt då, vad krävs där för att minska 
gapet mellan vakanser och de arbetslösa? Vad kan 
samhället göra för att barnen som ska ta jobb om ett 
decennium faktiskt är redo för den arbetsmarknad  
som finns då?

– Ska vi vara riktigt ärliga har vi ingen aning om vilka 
yrken som ens finns då, säger Cecilia Carnefeldt, 
 ordförande för friskolekoncernen Kunskapsskolan.

– Det vi däremot vet är att vi måste förbereda barnen 
på ett livslångt lärande. Det är ett uttjatat begrepp, men 
vi måste inse att vi inte utbildar för ett yrke utan för att 
eleverna ska vara beredda att kunna fortsätta utveckla 
sina kompetenser även i yrkeslivet.

Med det sagt finns det ämnen där det redan nu går att 
förutspå att det kommer att krävas kunskaper i framtiden. 
Samhällets ökade fokus på digitalisering, automatisering 
och elektrifiering gör att kunskaper inom matematik och 
NO kommer att krävas för många framtidsyrken.

– Att skapa ett intresse för det hos barnen är  kopplat 
till en annan av skolans utmaningar, nämligen att få 
tag i riktigt duktiga lärare, säger Cecilia Carnefeldt och 
tillägger:

– En bra lärare är ofta en stor inspirationskälla för sina 
elever, så på min önskelista står att verkligen jacka upp 
lärarutbildningen och höja det yrkets status. Sverige 
och Stockholm har duktiga lärare, men problemet är att 
de är för få. Behovet är jättestort, speciellt i områden 
där barnen möter större utmaningar, och att satsa på 
lärare, på läraryrket och på lärarutbildningen och att få 
de allra bästa talangerna att söka sig dit, det är nummer 
ett till tio på min önskelista för framtiden. 

»Stockholm har  
ett jätteproblem  
när det gäller  
klyftorna mellan  
människor.«

Johan Oljeqvist, vd, Fryshuset.

Cecilia Carnefeldt,  
ordförande, Kunskapsskolan.
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En fungerande bostadsmarknad ska kunna inrymma alla som vill ta del  
av den – unga som flyttar hemifrån, studenter som flyttar till sin 
 utbildning, globala talanger som har ett tillfälligt jobb och alla dem  
som söker och finner kärleken i staden. 

Bostadsmarknaden ska också vara en marknad för dem som redan 
bor och arbetar i staden, som vill byta bostad i samband med nya behov 
och förhållanden i livet.

Utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv är en dynamisk bostads-
marknad mycket viktig eftersom den underlättar och förbättrar 
 företagens kompetensförsörjning. Bostadsmarknaden bör vara såväl 
tillgänglig som rörlig så att nya arbetssökande kan ta de jobb som  
finns i staden.

38 av 100 
Stockholm fick 38 poäng  
medan Aten fick 71 poäng. 

De tre städer som placerar sig i topp är Aten  
(71 indexpoäng), Wien (68 indexpoäng) och Tallinn 
(63 indexpoäng). 

I botten återfinns Amsterdam (23 indexpoäng),  
Köpenhamn (35 indexpoäng) och Stockholm  
(38 indexpoäng).

Sammantaget placerar sig syd- och östeuropeiska 
huvudstäder bäst vad gäller bostadsmarknaden.

Resultat

7. Bostadsmarknad

»Stockholms låga poäng och 
placering härrör från att en stor 
andel av stockholmarna har svårt 
att hitta prisvärda bostäder.« 

#25
Bostadsmarknad

Stockholms placering:

62Konkurrenskraftsindex 2022 63Bostadsmarknad



Stockholms bostadsmarknad är en av de allra sämsta bland de europeiska huvud- 
städerna. Huvudstadens bostadsmarknad kännetecknas av höga inträdesbarriärer och 
svag rörlighet.

Stockholms låga poäng och placering härrör från att en stor andel av stockholmarna 
(90 procent) anser att det är svårt att hitta prisvärda bostäder. Detta är den högsta 
andelen bland samtliga europeiska huvudstäder. 

Problemen är också kopplade till den befintliga hyresregleringen och att väntetiden till 
en hyreslägenhet i genomsnitt är drygt tio år. 

Situationen hämmar Stockholms ekonomiska utveckling. Flera företag uppger att de 
har svårigheter att rekrytera högkvalificerad arbetskraft på grund av dagens situation på 
bostadsmarknaden. 

Stockholm klarar sig dock bättre vad gäller den genomsnittliga boytan. I Stockholm 
uppgår den genomsnittliga boytan till 37 m2 per person, jämfört med ett genomsnitt på 
34 m2 för de övriga huvudstäderna.

Stockholms resultat

Stockholms placering
Placering 1–27 per indikator.

Stockholms indexpoäng och 
placering 
Indexpoäng 0–100 samt 
placering 1–27 i parenteser per 
indikator.

 Bostadshyra 51 (18)
 Tillgång till bostad 0 (27)
 Bostadsyta 66 (9)
 Skuldsättning bostadslån 3 (26)
 Färdigställda bostäder 69 (6)
 Total indexpoäng 38 (25)
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Resultat 
Slutgiltig placering 1–27. 
Vertikal axel avser poäng medan 
horisontell axel avser placering
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april 2016 beskrev Spotify-grundarna Daniel 
Ek och Martin Lorentzon Stockholms bostads-
marknad i ett öppet brev: ”Att ställa krav på att 
unga människor som kommer till ett nytt land 
direkt ska köpa dyra bostadsrätter minskar 
 attraktionskraften och är inte långsiktigt hållbart. 

Jämför det med städer som New York, London och 
Singapore, där  möjligheterna att hyra bostäder är 
mycket enkla. Där finns, till skillnad mot i Stockholm, 
flexibilitet.” 

Spotify-grundarna var tydliga; om det inte blev bättre 
skulle det framgångsrika bolaget kanske tvingas lämna 
Stockholm och växa vidare i någon annan storstad i 
utlandet.

Det har gått sex år sedan dess men så mycket bättre 
har det inte blivit. Länsstyrelsens rapport  

Stockholm har den sämsta 
bostadsmarknaden i Norden, 
medan Helsingfors hör till de 
bästa. Kan vi lära något av att 
snegla på grannen?
Text: Henrik Ekblom Ystén, Bild: Mostphotos & Shutterstock

Så in 
i Norden 
dåligt
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”Läget i länet – Bostadsmarknaden i Stockholms län 
2021” pekar snarare på motsatsen.

– Rapporten ges ut varje år, men de tre senaste åren 
har vi för varje gång blivit mer kritiska och oroliga. På 
ren svenska är vi bekymrade, säger Henrik Weston, 
utvecklingsledare på Länsstyrelsen Stockholm.

Rapporten fastslår en sak: att bara bygga bort 
 bostadsbristen är inte längre möjligt. 

– Nyproduktion är viktigt för dem som kan betala för 
en ny bostad, men det löser ingenting för dem som inte 
kan det. Kokar man ner vår rapport i en mening är det 
att Stockholm har blivit för dyrt för vanligt folk, säger 
Henrik Weston.

En liknande bild framträder i Stockholms Handelskam-
mares konkurrenskraftsindex, där hela 90,2 procent 
anser att det är svårt att hitta bra boende i Stockholm. 
Att jämföra med till exempel 41,9 procent i Madrid. Och 
i totalrankningen av kategorin Bostadsmarknad hamnar 
Stockholm först på 25:e plats av de 27 analyserade 
städerna. På placering nummer tio återfinns Helsing-
fors, och det är frågan värt: Vad gör de på andra sidan 
Östersjön, egentligen?

Jan Vapaavuori, finländsk bostadsminister 2007–2011 
och borgmästare i Helsingfors 2017–2021,  menar 
att man bör vara försiktig med att jämföra de två 
 närliggande huvudstäderna. Förutsättningarna är olika. 
Däremot tycker han att Finland har tänkt rätt i mycket. 

– Framför allt har vi varit konsekventa i vårt arbete, 
säger han. 

Han berättar att Helsingforsregionen sedan en lång 
tid tillbaka jobbar enligt samma koncept, där samtliga 

städer och kommuner i området sluter fyraårsavtal med 
staten rörande hur många bostäder som ska byggas 
och vad målsättningen generellt är. 

– I slutändan är det förstås marknaden som 
 bestämmer vad som verkligen byggs men vi har ändå 
en gemensam vision som delas av kommunerna, säger 
Jan Vapaavuori.

Finlands avreglerade hyresbostadsmarknad har 
ömsom lyfts upp som ett föredöme, ömsom som ett 
skräckexempel i den svenska politiska debatten. Där 
somliga ser möjligheten att en marknad med fri hyres-
sättning skulle ge fler byggda bostäder, ser andra ett 
scenario med skenande priser som gör det än mer 
omöjligt att skaffa bostad till rimligt pris. 

Jan Vapaavuori vill nyansera bilden av den finländska 
modellen: 

– Man kan inte säga att vår marknad inte är reglerad, 
men den är mindre reglerad än i Sverige.

Han tillägger att han är övertygad om att det byggs 
fler bostäder på en icke-reglerad marknad, men att 
det samtidigt handlar om att komplettera med insatser 
som gör det möjligt för de mindre bemedlade att också 
kunna bo. Och det är där det finländska Arava- systemet 
kommer in i bilden. Det grundades redan 1949 och 
innebar kraftigt subventionerade lån för nybyggen av 
hyresrätter, som i sin tur fick maxtak gällande hyressätt-
ning. För att få en sådan bostad ställdes i gengäld krav 
på att hyresgästen inte tjänade för mycket. Systemet 
tillämpas än i dag. 

– Det är det vi kallar ”sociala boenden”, där staten går 
in och via regelverk bestämmer vilka som ska få tillgång 
till bostäderna. Och där är vår marknad reglerad, säger 
Jan Vapaavuori. 

I de avtal som kommunerna i Helsingforsregionen 
sluter med staten ingår att minst 20 procent av det som 
byggs ska vara denna typ av bostäder. 

– Det är en solidarisk bostadspolitik inom regionen, 
alla kommuner bär ett ansvar för att det byggs och för 
att det också tillhandahålls flera typer av boenden, 
säger Jan Vapaavuori.

Om Sverige har något att lära av Finland vågar han inte 
säga. Men några goda råd på vägen hittar han trots allt. 

– Vad som är möjligt och realistiskt att förändra vet 
jag inte. Men det jag vet är att vi har gynnats av att 
vara konsekventa, och av att vi har haft en relativt bra 
konsensus mellan partierna rörande bostadspolitik. Det 
har helt enkelt funnits ett gemensamt intresse för att 
komma överens och göra skillnad tillsammans. 

procent  anser 
att det är svårt 
att hitta bra 
boende  
i  Stockholm.

Jan Vapaavuori,
före detta finländsk bostadsminister.

»Man kan inte säga att vår 
marknad inte är reglerad, 
men den är mindre reglerad 
än i Sverige.«

90,2
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»Det finns 
 åtgärder att 
 vidta som  skulle 
 kunna lösa en 
del knutar här  
i Sverige.«

Så – kan något i den finländska modellen appliceras i 
Stockholm? Johan Skoglund, vd på JM som har verk-
samhet i såväl Sverige som Norge och Finland, tror det. 

– Det finns åtgärder att vidta som skulle kunna lösa 
en del knutar här i Sverige, säger han.

Han tar upp det norska systemet Bospar, som ger 
alla under 34 år möjlighet till ett skattegynnat sparande 
för den framtida bostaden. Och han lyfter fram att den 
finländska modellen också gagnas av att det inte finns 
någon reavinstbeskattning på såld bostad om du har 
bott där i mer än två år.

– Det ger större rörlighet då äldre personer som 
bott i sina hus länge inte behöver överväga om de har 
råd att sälja. I Sverige är omflyttningen i det befintliga 
 beståndet lägre än det borde vara, eftersom många 
sitter kvar i sina hus fastän de egentligen vill sälja.

Johan Skoglund understryker att det för JM också 
ofta är enklare i Finland. 

– Från att du förvärvat mark till att du får fram 
 detaljplan går det snabbare. Det blir inte lika många 
överklaganden, utan processen är mer genomarbetad 
från början. 

Att analysera Stockholms bostadsmarknad är svårt, 
menar han. Det byggs mer än på många år, samtidigt 
som det inte är tillräckligt med hänsyn till befolknings- 
ökningen. Men den stora utmaningen är – liksom i 
 Finland – att hitta ett sätt att ordna bostäder till dem 
som står utanför bostadsmarknaden. 

– Det är höga trösklar, säger Johan Skoglund. Talar vi 
bostadsrätter handlar det om att inträdesbarriärerna är 
tuffa, med höga amorterings- och inkomstkrav. Talar vi 
om att bygga nya hyresrätter ser vi i stället att de blir så 
dyra att många inte har råd att bo där. 

Med andra ord; allt kan inte lösas genom att bygga 
nytt. Man behöver också se över helheten.

– Där tycker jag att både Oslo och Helsingfors har 
varit mer aktiva än vad Stockholm är i dag, säger Johan 
Skoglund. I båda grannländerna skulle jag säga att man 
är tydligare i sina mål och mer beslutsamma att genom-
föra det som satts upp. Man jobbar tillsammans i de 
olika kommundelarna för att nå resultat och det tror jag 
är nyckeln till förändring. 

Länsstyrelsens rapport om Stockholms läns bostads-
marknad konstaterar något liknande. 

”För att bostadsförsörjningen ska fungera fullt ut 
krävs det att kommunerna har bostadspolitiska mål och 
nyttjar alla de verktyg som finns”, skriver man. Dess-
utom med tillägget att det krävs ett större initiativ från 
regeringsnivå.  

– Alltför stor del av den här frågan läggs i knäet på 
kommunerna, det skulle krävas ett större engagemang 
från staten, säger utvecklingsledaren Henrik Weston. 

Han ser ett antal potentiella lösningar. Kortsiktigt kan 
dagens raka bostadsköer förvandlas till mer behovs- 
anpassade, där den som redan har en bostad som 
uppfyller ens behov prioriteras ned. På längre sikt 

kan en modell likt Finlands sociala boenden – med 
ny produktion subventionerad av staten och riktad till 
mindre bemedlade – vara en väg framåt. 

– Det handlar kanske inte om hela fastigheter, men 
att man spränger in sådana bostäder som en del av 
 nybyggena, säger Henrik Weston. 

Effekterna av bostadssituationen i Stockholm märks 
i att folk börjat flytta ut från länet och Henrik Weston 
menar att vi måste ta signalerna på allvar: 

– Det är värt att fråga sig var vanligt folk ska ta vägen. 
Stockholm behöver ju fylla på också, med talanger, och 
med den här bostadssituationen kanske de väljer att 
flytta till Köpenhamn eller Hamburg i stället. För vi vill ju 
inte att Stockholm ska förvandlas till Sveriges Florida 
– en plats för äldre bemedlade medan de unga och 
kreativa är någon annanstans. 

Johan Skoglund,
vd, JM.
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Staden skapas av de människor som lever och verkar i den. Att förse 
invånarna med högkvalitativa välfärdstjänster i livets alla faser är därför 
ett av stadens viktigaste uppdrag – allt från barnomsorg och utbildning 
till sjukvård och äldreboende.

En högkvalitativ välfärd och människors goda möjligheter att leva 
 hälsosamma liv är viktiga parametrar för medborgarnas livskvalitet,  
vilket i sin tur stärker stadens konkurrenskraft.

Det är viktigt att städer är öppna för nya metoder och välfärds-
lösningar, som exempelvis att tillvarata ny teknik, liksom att bejaka 
 välfungerande, patientorienterade och resurseffektiva alternativ.

72 av 100 
Stockholm fick 72 poäng  
medan Oslo fick 77 poäng. 

De nordiska huvudstäderna placerar sig i den absoluta 
toppen. Oslo toppar, med Köpenhamn på tredje plats, 
Stockholm på fjärde plats och Helsingfors på sjätte 
plats. 

Gemensamt för dessa fyra städer är att de befinner sig 
på den övre halvan i samtliga indikatorer förutom antal 
föräldraledighetsdagar. 

De nordiska huvudstäderna har särskilt höga poäng 
vad gäller invånarnas förtroende för den offentliga 
förvaltningen, där de är bland de sex bäst presterande 
städerna.

Resultat

8. Välfärd

»En relativt hög andel av  
stockholmarna, 77 procent,  
uppger att de litar på den  
offentliga förvaltningen.«

#4
Välfärd

Stockholms placering:
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Stockholm placerar sig på fjärde plats med 72 indexpoäng. Stockholms högsta poäng 
ges i indikatorn för levnadsvillkor för äldre, där 85 procent av befolkningen anger att 
staden är en bra plats att leva på för äldre människor. Endast Luxemburg (93 procent) 
och Wien (90 procent) rapporterar en högre andel. 

Stockholm presterar också relativt bra inom utbildning. Enligt OECD:s PISA-under-
sökning har Sverige ett väl fungerande utbildningssystemen (7:e plats i Europa), och 
presterar relativt bra inom läsförståelse, matematik och naturvetenskap.

När det kommer till rätten och möjligheten till föräldraledighet presterar Stockholm 
relativt bra. Föräldrar i staden har tillgång till 56 veckors ledighet till motsvarande full lön, 
som kan tas under graviditeten och de första åren av ett barns liv. 

Slutligen anger en relativt hög andel av stockholmarna, 77 procent, att de litar på  
den offentliga förvaltningen. Andelen är den tredje högsta bland städerna. Rom ligger  
i botten med 26 procent positiva inom denna indikator.

Stockholms resultat

Stockholms placering
Placering 1–27 per indikator.

Stockholms indexpoäng och 
placering
Indexpoäng 0–100 samt 
placering 1–27 i parenteser per 
indikator. 

 Föräldraledighet 60 (6)
 PISA-poäng i utbildning 77 (7)
 Hälso- och sjukvårdspersonal 48 (8)
 Nöjdhet med hälso- och sjukvård 81 (10)
 Förtroende för offentlig förvaltning 84 (3)
 En bra plats att bo på för äldre 85 (3)
 Total indexpoäng 72 (4)
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Resultat 
Slutgiltig placering 1–27. 
Vertikal axel avser poäng medan 
horisontell axel avser placering.
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Japanska robotar som leder allsång 
och morgongympa på äldreboenden. 
Svensk forskning som utvecklar artificiell 
 intelligens som avläser kroppstemperatur, 
och därmed ska kunna avgöra om sjuk-
husbesökare har feber redan i entréerna. 

Eller för den delen amerikanska initiativ för att ta fram 
en mjukvara som via ögonavläsning lokaliserar risk för 
hjärtsjukdom. 

Att landvinningarna på AI-området de senaste åren 
har varit avsevärda råder inget tvivel om. Inte heller  
att det kommer att förändra framtidens arbetsmarknad  
i grunden. 

Redan 2014 lanserade Stiftelsen för strategisk forsk-
ning en rapport som siade om att vartannat jobb skulle 
ha kommit att automatiseras inom 20 år och prognoser 
på senare år pekar på att AI-utvecklingen går snabbare 

Svensk välfärd är omvittnat god sedan decennier 
tillbaka. Men det räcker med att titta på det framtida 
vårdbehovet för att inse att utmaningarna framöver 
är stora. 
Text: Henrik Ekblom Ystén, Bild: Mostphotos & Shutterstock

Framtidens 
sjukvård är  
automatiserad

Välfärd 73



än forskningen tidigare trott, vilket i sin tur bör betyda 
att förändringarna lär ske snabbare än beräknat.  
Så frågan är, bör vi vara oroliga? 

Daniel Akenine, nationell teknikchef på Microsoft 
Sverige och expert på AI, tycker inte det: 

– Tvärtom, vissa uppgifter i vårt samhälle bara måste 
automatiseras. Inom till exempel hälsa och sjukvård är 
det en helt nödvändig utveckling för att vi ska lösa  
det här. 

Siffrorna talar sitt tydliga språk. I den SOU-rapport som 
socialminister Lena Hallengren fick på sitt bord i augusti 
2021, ”Riksintressen i hälso- och sjukvården”, konsta-
teras att andelen svenskar som var 75 år och äldre har 
ökat från 5 procent år 1970 till 9,6 procent i dag, och 
siffran lär år 2040 landa på hela 13 procent. Eftersom 
genomsnittskostnaden per person för sjukvård stiger 
i takt med åldern innebär det i sin tur avsevärt dyrare 
vårdomkostnader, samtidigt som intäkterna inte ökar 
i tillräcklig utsträckning då andelen arbetsföra skatte-
betalare inte växer i samma takt som yngre och äldre 
befolkning. Dessutom, menar rapporten, lär det råda 
skriande brist på personal: år 2035 kommer det krävas 
70 000 fler heltidsanställda inom vården, en ökning 
med 17 procent jämfört med i dag.

Som Daniel Akenine på Microsoft uttrycker det: 
– Tittar vi på kurvorna ser vi att det behov av vård som 

vi behöver i framtiden aldrig kommer att kunna täckas 
bara med personal. Det finns helt enkelt inte tillräckligt 
många personer för det. 

Region Stockholms rapport ”Hälso- och sjukvården 
2040” pekar i samma riktning och summerar framtids-
scenariot: ”Sammanfattningsvis kan konstateras att 
kostnaderna för hälso- och sjukvården fortsatt kommer 
att öka och att Region Stockholms intäktssida är behäf-
tad med osäkerhet. Det kommer fortlöpande att finnas 
en konkret risk att kostnaderna överstiger intäkterna 
och att ’pengarna inte räcker till’ i bemärkelsen att alla 
inte får den vård de behöver och önskar.”

Det är frågan värt: Vad ska vi göra?

Henrik Brehmer, kommunikationsdirektör på Capio 
Sverige, har ett antal potentiella svar – och alla med 
den gemensamma nämnaren att ”vården behöver 
 genomgå en omfattande transformation”. 

– Vi kommer inte att ha råd att fortsätta på det sättet 
som vi gör nu, säger han. Sjukvårdskostnaderna ökar 
mer än BNP varje år, samtidigt som produktiviteten på 
sjukhusen blir lägre. Man kan förstås ösa in mer pengar 
men det kommer ändå inte att räcka. Vi måste förändra 
strukturen. 

Ny teknik är en väg framåt. Genom att digitalisera det 
som är möjligt finns stora vinster att göra: 

– Det handlar inte om att alla ska få en digital 
 k ontakt, utan att man använder digitala hjälpmedel 
bättre, att man automatiserar för att ta bort till exempel 
 administrativa bördor och därmed gör det enklare, så 
att de som faktiskt jobbar i vården får mer tid att ägna åt 
patienterna. Då pareras den framtida personalbristen i 
varje fall till viss del.

Men för att nå dit krävs samverkan. 

– Vi kan inte bygga upp 20 olika system som 
inte kommunicerar med varandra, utan vi mås-
te ha ett  system där de aktiva vårdgivarna lätt kan 
dela  information mellan sig. I dag är det för mycket 
 stuprörstänk där varje aktör fungerar lite i sitt eget 
universum och det gynnar inte patienterna eftersom de 
inte får en  sammanhållen vård, säger Henrik Brehmer. 

Huruvida digitaliseringen innebär att arbetstillfällen 
försvinner eller tillkommer debatteras det om. Henrik 
Brehmer är dock övertygad om att ny teknik i vården 
inte lär betyda ökad arbetslöshet: 

– Vården kommer alltid att vara en personalberoende 
bransch, säger han. 

Han menar att dagens vårdapparat är byggd på gamla 
strukturer som går ut på att en patient söker vård för 
ett ingrepp eller ett problem och därefter är allt klart.  
En framtida vård måste vara mer sammanhållen, menar 
Henrik Brehmer, och ta än större hänsyn till att såväl 
förebygga som att förutspå framtida problem för den 
enskilda. 

– Det är lite som man tänker om konsumenter i andra 
branscher, hur ser kundresan ut? Där har vården stora 
möjligheter att förbättras. 

Henrik Brehmer menar att det ibland finns en tendens 
att ta den svenska välfärden för given – det betalas 
skatt och då ska allt också fungera. Kanske leder 
 inställningen också till att vårdens infrastruktur ibland är 
lite stelbent.

– Välfärd är trots allt en tillväxtfaktor för en region, 
 säger Henrik Brehmer. Det höjer attraktiviteten och 
får folk att vilja flytta till en plats där den tryggheten 
finns. Och därför tror jag att vi måste våga förändra och 
 välkomna nya saker, även inom vården.

Att skepticismen mot nya initiativ är stor kan Kry skriva 
under på. Sedan de i mars 2015 tog emot sin första 
 patient, och därmed blev Sveriges första digitala vård-
central, har bolagets verksamhet debatterats löpande.

Johannes Schildt, grundare av Kry, tycker rent 
generellt att den svenska inställningen till Kry skiljer sig 
jämfört med våra europeiska grannländer.  

– Runt om i Europa bjuds vi in till möten med 
 hälsoministrar och andra högt uppsatta politiker för att 
ge vår bild och vara med och ta ansvar för  framtidens 
sjukvård, säger han. Här hemma möts vi i stället av 
en viss politisk skepsis. Vad beror det på? Måste 
man syssla med stål eller vapen för att omfamnas på 
 samma sätt i Sverige?

Att våga satsa på välfärd på ett nytt sätt är en 
 utmaning, menar han. Samtidigt är det vad som krävs 
om Sverige ska bli bäst på E-hälsa 2025, vilket är det 
mål som politiken har satt. Försiktigheten riskerar också 
att färga av sig på andra välfärdslösning, menar han. 

– En aktuell fråga är de låsta it-systemen och inte 
minst stora offentliga satsningar på it-lösningar som 
misslyckas i Stockholms stad. Jag tänker bland annat 
på Skolplattformen, socialtjänstens nya it-plattform och 
liknande, säger han. Ska det offentliga beställa och ska-
pa komplexa it-tjänster när det privata näringslivet redan 
i dag har existerande digitala plattformar och enorm 
kompetens på området? Det tycker jag är en dålig idé. 

Johannes Schildt menar att det i grund och botten 
handlar om att ta till vara det som finns, och samtidigt 
våga vidga perspektiven inför framtiden. 

– Stockholm och Sverige behöver fortsätta vara det 
välfärdsland som vi är kända för. Det är välordnat, vi har 
bra förskolor och skolor och du kan leva ett bra liv här. 
Och så måste det få fortsätta vara. 

17
procent mer vårdpersonal 
kommer att krävas 2035.

Henrik Brehmer, 
kommunikationsdirektör, 
Capio Sverige.
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En bra stad är en stad där människor både är säkra och känner sig  
trygga. Utan trygghet och säkerhet hämmas och hindras människor från 
att  förverkliga sina idéer och uppnå sin fulla potential. Utan trygghet blir 
även företagare och entreprenörer defensiva i sina verksamheter, vilket  
minskar den ekonomiska aktiviteten i ett samhälle.

Tryggheten är därför en viktig konkurrensfaktor på den internationella 
marknaden för att attrahera välutbildad arbetskraft, besökare, investerare 
och högproduktiva internationella företag.

Säkerhet är också en nyckelfråga inom digital infrastruktur.   
Framgångsrika städer kännetecknas av en hög digital beredskap hos 
företag, myndigheter och privatpersoner.

71 av 100 
Stockholm fick 71 poäng medan  
Helsingfors fick 82 poäng. 

Helsingfors placerar sig i topp inom trygghet  
& säkerhet med ett indexvärde på 82 poäng.  
På andra plats kommer Tallinn (76 indexpoäng)  
och på tredje plats Oslo (76 indexpoäng).

Helsingfors presterar starkt på samtliga indikatorer  
förutom beträffande befolkningens uppfattning om 
ökad brottslighet, där staden får en något lägre  
placering.

Resultat

9. Trygghet & säkerhet 

»Brå rapporterar även att Sverige  
och Stockholm sedan 2018 ligger  
i topp bland Europas länder när  
det gäller dödligt skjutvapenvåld.«

#7
Trygghet & säkerhet

Stockholms placering:
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Stockholm placerar sig på sjunde plats inom området för trygghet & säkerhet. Staden 
presterar relativt bra på de flesta indikatorerna, men det som sänker Stockholms index-
poäng är utfallet avseende invånarnas uppfattning om att brottsligheten har ökat. 

Det indikerar en negativ utveckling som blivit alltmer påtaglig och synlig de senaste 
åren, med ökad kriminalitet och otrygghet i flera delar av Stockholm. Enligt Brotts-
förebyggande rådet (Brå) har antalet anmälda brott ökat med 18 procent under det 
senaste decenniet. Brå rapporterar även att Sverige sedan 2018 ligger i botten bland 
Europas länder när det gäller dödligt skjutvapenvåld.

Stockholm placerar sig dock väldigt bra vad gäller invånarnas förtroende för den lokala 
polisen. Trots den negativa utvecklingen uppger hälften av stockholmarna att de  känner 
sig säkra att bo i staden. 

Beträffande cybersäkerhet presterar Stockholm relativt bra och intar en sjätte plats. 
Enligt FN:s senaste globala cybersäkerhetsindex rankas Sverige som en av de  
22 ”ledande” nationerna världen över för sitt engagemang för cybersäkerhet.

Stockholms resultat

Stockholms placering
Placering 1–27 per indikator.

Stockholms indexpoäng och 
placering
Indexpoäng 0–100 samt 
placering 1–27 i parenteser per 
indikator.

 Mordfrekvens  88 (13)
 Upplevd brottslighet 13 (21)
 Upplevd säkerhet 95 (2)
 Företagskostnader för brott och våld 51 (13)
 Cybersäkerhet  78 (7)
 Förtroende för polisen 100 (1)
 Total indexpoäng 71 (7)

71 (7)

Resultat 
Slutgiltig placering 1–27. 
Vertikal axel avser poäng medan 
horisontell axel avser placering.
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juli 2021 uppmärksammade brittiska  tidningen The 
Economist ett nytt slags Stockholm  under rubriken 
”Sverige skjuts sönder”. Någon månad senare 
var det tyska Berliner Zeitungs tur att summera 
det ökande våldet i storstaden med budskapet 
”Farväl till Bullerbyn – Sverige och gängen”. 

Men  nyhetsrapporteringen om  Stockholms otrygghet 
 begränsar sig inte bara till Europa, i slutet av augusti 
2021 skrev malaysiska sajten The Star att bilden som 
“landet med Pippi Långstrump, orörd natur och lyckliga 
blonda människor” inte längre stämmer. 

Även på hemmaplan har tryggheten varit 
 om debatterad. Hösten 2020 skrev Stockholms 
Handels kammare tillsammans med ledande represen-
tanter från  närings livet ett brev till statsminister Stefan 
Löfven.  Syftet var att uppmana till en prioritering av 

Stockholm utnämndes 2014 
till en av världens  tryggaste 
städer. Mycket har hänt 
sedan dess. Frågan är: 
Hur  påverkar rapporterna 
om gängkriminalitet och 
 återkommande  skjutningar 
stadens image?
Text: Henrik Ekblom Ystén, Bild: Mostphotos & Shutterstock

Skjuts 
 Sverigebilden 
sönder?



8180Konkurrenskraftsindex 2022 Trygghet & säkerhet

trygghetsfrågorna, bland annat genom att lyssna mer till 
 företagen. 

– För näringslivet har dessa frågor gradvis blivit allt 
viktigare och är nu högt prioriterade. Det handlar dels 
om en oro för att den egna verksamheten ska utsättas 
för brott, men det finns även en oro för att  kriminalitet 
och otrygghet ska skada Sverige och  Stockholms 
 attraktivitet, som gör det svårare att attrahera 
 investeringar och talanger från andra länder, sa Andreas 
 Hatzigeorgiou, vd på Stockholms Handelskammare. 

Att något har förändrats är uppenbart. Efter att 
 revisions- och rådgivningsföretaget PwC 2014  granskat 
30 av världens städer i Cities of Opportunity knep 
den svenska huvudstaden förstaplatsen i kategorin 
”Säkerhet och trygghet”, före Sydney och Toronto. 
När Stockholms Handelskammare så här sju år senare 
har genomfört något liknande, i sitt konkurrensindex, 
återfinns Stockholm först på sjunde plats, främst för att 
stadens invånare upplever att brottsligheten har ökat. 

Annan statistik visar att känslan stämmer, i varje fall 
avseende grövre brott. Enligt Brottsförebyggande 
rådet, Brå, ligger Sverige sedan 2018 i topp bland 
 Europas länder när det gäller dödsskjutningar. Vilket för-
klarar det utländska medieintresset. 

Den Nationella trygghetsundersökningen som 
genomförs av Brå visar också att den upplevda 
 otryggheten är större i dag. Efter att i många år ha legat 
stabilt ökade den plötsligt 2016 och har sedan dess 
legat kvar på en ny, högre nivå. 

Anledningarna är troligen flera, menar Åsa  Irlander 
Strid, biträdande enhetschef på Enheten för 
 statistiska undersökningar på Brå.

– Det kan hänga ihop med risken att utsättas för 
brott, men kan likväl bero på tidigare erfarenheter, 
 medias rapportering och funderingar på vad det skulle 
få för konsekvenser om man drabbas, säger hon.

Ett bevis för det sistnämnda är att den äldre delen av 
befolkningen i flera av undersökningens frågor visar sig 
vara mest otrygga, fastän de utsätts för brott i mindre 
utsträckning än andra kategorier. 

 – Men om en äldre person utsätts för till exempel 
rån med inslag av våld så riskerar konsekvenserna bli 
allvarligare, eftersom den här gruppen generellt är mer 
sårbar, säger Åsa Irlander Strid. 

Att ta den upplevda otryggheten på allvar är av 
största vikt, menar hon. Inte minst för att det påverkar 
   människors rörelsefrihet. 

– Tio procent av alla kvinnor och två procent av män-

nen i åldrarna 16–84 år uppger att de helt avstår från att 
gå ut sent på kvällen i sitt bostadsområde på grund av 
oron att utsättas för brott. Tittar vi på den äldsta ålders-
gruppen bland kvinnor ligger andelen på 19 procent. 

Alltså: ett land där alla inte vågar gå ut efter mörkrets 
inbrott, där nästan var femte kvinna över 74 år inte vill 
röra sig i det egna bostadsområdet kvällstid.

Kenny Bungss, säkerhetsdirektör på transport
bolaget Arriva Sverige AB, känner igen bilden när det 
kommer till kollektivtrafikresande.

– Kvinnor och äldre personer är generellt de som 
upplever störst otrygghet, säger han. 

Det som oroar mest – berusade personer samt 
människor i gäng – tycks vara konstant över tid, men 
Kenny Bungss understryker att han inte har någon 
definitiv statistik på om otryggheten i kollektivtrafiken 

procent av alla kvinnor i åldrarna 
16–84 år uppger att de helt avstår 
från att gå ut sent på kvällen i sitt 

bostadsområde på grund av oron att 
 utsättas för brott.
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Kenny Bungss,  
säkerhetsdirektör, Arriva Sverige AB.

»Kvinnor och äldre 
 personer är generellt 
de som upplever störst 
 otrygghet.«
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»Bättre att ärligt erkänna 
de  växande problem som 
finns och i stället visa hur 
man tar tag i dem.«
Clare Dewhirst, grundare, City Nation Place.

har ökat de senaste åren, på liknande sätt som skett i 
samhället i stort.  

– Vårt huvudansvar är inte att ställa frågor till rese närer 
om deras upplevda trygghet men vi jobbar givetvis 
för att vår trafik ska upplevas som trygg för resenären, 
säger Kenny Bungss.

Att skapa tryggare kollektivtrafikmiljö är mer på 
 agendan i dag än tidigare, menar han. Arriva arbetar 
 numera tätare med andra bolag i branschen i frå-
gan. Samtidigt stöter de ibland på utmaningar som 
tycks svårlösta. Som när det gäller det särskilt utsatta 
 området Järva, där Arriva trafikerar åt SL. Systematisk 
plankning och allmän oreda på bussar hade varit ett 
bekymmer sedan en längre tid tillbaka, och när Arriva 
satte ner foten och bestämde sig för att öka kontrollen 
av biljetterna stötte de på patrull. 

– För att få ordning behövde vi se till att folk hade  
giltig biljett, och det kan bara ske med att det finns 
tydliga konsekvenser om du inte har det. Så vi bad 
biljettkontrollanterna om hjälp med ökad närvaro, men 
de kunde inte eftersom skyddsombudet bara skulle 
tillåta det om polisen närvarade. Och när vi vände oss 
till polisen svarade de att de inte hade resurser till det. 
Det var ett moment 22, säger Kenny Bungss.

Lösningen blev att Arriva själva satte dit kundvärdar 
som viserade biljetter utanför bussen. De lanserade 
också en kampanj med budskap om att ökat blippande 
leder till tryggare resor. 

– Till slut lyckades vi också få polisen på plats ett 
antal gånger, genom att vi hittade en synergieffekt så 
att de också kunde väva in gränspolisen vars uppdrag 
är att bland annat kontrollera så att folk har rätt att vistas 
i landet. Det är ett bevis på att vi kan göra skillnad när vi 
samverkar, säger Kenny Bungss.

För att kunna lägga än mer krut på frågan efterlyser 
han offentliga upphandlingar som bättre värderar att 
bolag satsar på trygghet. Han vill också se utökade 
 befogenheter för ordningsvakter, så att de kan söka 
upp identitet och bötfälla folk som begår brott.

– Det är ett systemfel att plankning, som är ett ringa 
bedrägeribrott, upplevs som okej. Det är likvärdigt med 
att gå in på din lokala mataffär och sno en läsk. Men när 
det gäller att stjäla läsk finns en moralisk aspekt som 
inte verkar finnas vid plankning. Det är en inställning som 
förvånar mig och jag tror att det finns stora vinster för ett 
samhälle om det gick att komma till rätta med det.

En nolltolerans mot ordningsstörningar i kollektiv-
trafiken är en väg mot en tryggare stad, menar han.

– Även om vi på Arriva främst vill skapa en trygg 
arbetsplats åt våra medarbetare, så kommer det arbetet 
att ge en tryggare miljö för resenärerna, vilket i sin tur 
skapar ett tryggare samhälle i stort. Det är också värt att 
sätta saker i perspektiv, i den statistik vi har  meddelar 
tre av tio att de väljer bort kollektivtrafik för att de känner 
sig otrygga. Det är förstås inte bra att någon gör det, 
men det säger också att Stockholm faktiskt har en säker 
och trygg kollektivtrafik i dag, säger Kenny Bungss.

Att Sverige generellt fortfarande upplevs som 
 tämligen tryggt visar också Svenska institutets 
 löpande rapportering kring omvärldens syn på landet. 
I  rapporten ”Mediabilden av Sverige – september 
2021” framgår till exempel att ”det förekommer att den 
Brå-rapport som i våras konstaterade att det dödliga 
skjutvapenvåldet har ökat i Sverige har lyfts”. SI  menar 
vidare att sådan rapportering förstås har ”negativt 
innehåll" men den bedöms generellt ”ha en neutral 
tonalitet”. Årsrapporten för 2020 tog också upp ämnet 
och fastslog att den negativa informationen kring till 
exempel kriminalitet än så länge tycks vägas upp av alla 
positiva nyheter om landet. ”Sammantaget indikerar 
studien att bilden av Sverige är god och stabil,  Sverige 
associeras med många positiva egenskaper och 
fler talet respondenter har under det senaste året en 
oförändrad eller mer positiv bild av Sverige”. 

Det tror också den brittiska marknadsföraren Clare 
Dewhirst, grundare till City Nation Place, en global 
mötesplats för aktörer som marknadsför en stad, plats 
eller ett land. Det tar lång tid för en image att förändras i 
grunden, menar hon.  

– Om ett land har byggt upp ett starkt varumärke 
 klarar det sig generellt bra även i tuffare tider, och 
Sverige har ett starkt varumärke globalt sett. Detsamma 
gäller för Stockholm, säger Clare Dewhirst. 

Hon har själv inte noterat att Stockholm utmålas som 
en mer osäker plats att vistas på numera men säger 
att det å andra sidan är symptomatiskt – när det gäller 
en stad med historiskt gott rykte bryter inte negativ 
rapportering igenom på samma sätt. Dessutom innebär 
den generella bilden av Stockholm som en i grunden 
trygg plats att det finns goda förutsättningar att ta sig 
an de problem som finns. 

– Att hålla koll på negativ rapportering och hur den 
påverkar mottagarna är viktigt, men bilden som målas 
upp ska inte bemötas och kritiseras online, säger Clare 
Dewhirst. Då är det bättre att ärligt erkänna de växande 
problem som finns och i stället visa hur man tar tag i 
dem. Att bemöta negativa skriverier genom att agera 
och inte bara prata är den bästa lösningen. 



Världens större städer står för en stor del av det totala mänskliga   
klimatavtrycket. Men stora städer är också växthus för  banbrytande 
 innovationer och ny teknik. Det är i städerna som morgondagens 
 hållbara lösningar har möjlighet att komma till liv.

Klok resursanvändning och renare lösningar är en framtidsfråga för 
växande och välmående städer. Att tappa fart på området kan leda till att 
investeringar och framtidssatsningar flyttas eller inte alls hamnar i staden 
– något som slår hårt mot stadens attraktivitet och konkurrenskraft.

75 av 100 
Stockholm fick 75 poäng medan  
Oslo fick 87 poäng. 

Inom hållbarhet placerar sig Oslo i topp med totalt 87 
av 100 indexpoäng. Stockholm placerar sig på andra 
plats (75 indexpoäng) och Helsingfors på tredje plats 
(63 indexpoäng).

I stort upptar de nordiska huvudstäderna 
 toppositionerna.

Skillnaden i indexpoäng mellan Oslo och de övriga 
städerna kan tillskrivas Oslos höga andel av elektriska 
personbilar som är överlägset högre jämfört med alla 
andra städer i indexet.

Resultat

10. Hållbarhet  

»Cirka 40 procent av Sveriges 
primära energiförsörjning kommer 
från förnybara källor, i form av  
vatten- och vindkraft.«

#2
Hållbarhet

Stockholms placering:
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Stockholm är föregångare hållbarhet och resurseffektivitet. Stockholm har Europas 
lägsta koldioxidutsläpp per capita, 3,5 ton

Huvudstadens placering är till stor del en följd av svenska förutsättningar. Cirka  
40 procent av Sveriges primära energiförsörjning kommer från förnybara källor i form 
av vatten- och vindkraft. Det bidrar i sin tur till låga koldioxidutsläpp, särskilt i Stockholm, 
som också är en följd av begränsade trafikstockningar jämfört med andra städer samt 
ett omfattande kollektivtrafiknätverk med tåg, spårvagnar och färjor.

Dessa miljöaspekter, tillsammans med en god tillgång på grönområden och en stor 
glesbebodd skärgård, förklarar också varför Stockholm har den bästa luftkvaliteten av 
alla städer som jämförts i rapporten.

Stockholms resultat

Stockholms placering
Placering 1–27 per indikator.

Stockholms indexpoäng och 
placering
Indexpoäng 0–100 samt 
placering 1–27 i parenteser per 
indikator. 

 Koldioxidutsläpp 100 (1)
 Förnybar energi 82 (3)
 Luftkvalitet  100 (1)
 Elektrifiering av fordon 6 (4)
 Dricksvatten 88 (5)
 Total indexpoäng 75 (2)
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75 (2)

Resultat 
Slutgiltig placering 1–27. 
Vertikal axel avser poäng medan 
horisontell axel avser placering.
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STADEN Metropol påminde till storleken 
om Stockholmsregionen. Där fanns gott 
om grönområden. Cykelbanor löpte som 
breda avenyer genom centrum.  Biltrafiken 
hölls mestadels utanför citykärnan, där 
bostäder mixades med affärslokaler så 

att folk kunde jobba i närområdet och slapp  belasta 
 vägnätet med pendling. Stora resurser lades på 
 återvinning. Och utbildningssatsningen var minst lika 
omfattande; staden huserade ett universitet och flera 
tillhörande campus, varav den tekniska utbildningen låg 
intill en solcellspark så att studenterna långsiktigt  kunde 
 effektivisera den miljövänliga energiproduktionen. 

– Ledorden var Utveckling, Utbildning och 
 Utsläppsreducering, berättar Daniel Estenberg. 

Det var han som skapade Metropol 2013 – ett bidrag 

till SimCity Challenge som arrangerades av Sweco, Telia 
och dataspelsutvecklaren Electronic Arts och där ut
maningen var att bygga en så hållbar stad som möjligt.  

– Jag hade spelat SimCity sedan jag var liten så när 
jag upptäckte tävlingen gick jag in för den ordent
ligt. Jag byggde och byggde om min stad i månader, 
 berättar han.

Arbetet gav resultat. Metropol vann hela tävlingen. 
– Det var ju mest en kul grej, men samtidigt lärorikt 

att tvingas fundera över hur du bygger en stad på 
bästa sätt – både ekonomiskt och socialt, säger Daniel 
Estenberg.

Det har gått åtta år sedan dess men utmaningen att 
bygga hållbara städer är minst lika aktuell nu som då. 
Och initiativen världen över är många. Där Köpenhamn 

Hushållsavfallet minskar stadigt, bilpoolerna växer för  
varje år och Stockholms rykte som grön storstad är  stabilt. 
Men  världen runt finns det fler som rustar för en hållbar 
 framtid. Så: Vad krävs för att hålla sig kvar på toppen?
Text: Henrik Ekblom Ystén, Bild: Aerit, EA, Mostphotos & Shutterstock

Städerna  
avgör  
framtiden
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gärna demonstrerar sitt Amager Bakke, en kombinerad 
energianläggning och världens högsta klättervägg, 
har Vancouver sedan flera år tillbaka tuffa krav om att 
nybyggnationer ska vara 100 procent koldioxidneutrala. 
Och i Amsterdam satsas det numera framåt enligt den 
så kallade ”donut-modellen”, där ekonomisk hållbarhet 
går hand i hand med social hållbarhet.

Stockholms initiativ på området går inte heller obe-
märkta förbi. Hushållsavfallen minskar, bilpoolerna ökar 
och när entreprenören och mångmiljardären Marc Lore 
lanserade sin plan att bygga ”framtidens stad” Telosa, 
mitt ute i amerikanska öknen, beskrev han visionen som 
en blandning av Tokyo, New York City och Stockholm.  

Listan över satsningar i världens städer kan göras av-
sevärt längre – 75 procent av naturresurskonsumtionen 
och 70 procent av alla utsläpp drivs i dag från städerna. 
De närmaste decennierna lär trycket från städerna öka 
ytterligare. Prognosen pekar på att minst tre fjärdedelar 
av världens befolkning kommer att bo i städer 2050.

– Att människan är en belastning redan från början går 
inte att komma ifrån, med resultat att effekterna  
– både de negativa och de positiva – blir som störst 
där det bor flest människor, säger Mattias Johansson, 
 koncernchef och vd på Bravida.

Även det egna bolaget vaknade sent, menar han. 
Ett år efter att Mattias Johansson tillträdde som vd 
2015  infördes krav på hållbarhetsrapportering i svensk 
årsredovisningslag, och de första versionerna var, med 
Mattias Johanssons ord, mer att ”betrakta som ett 
 dokument som togs fram för att vi var tvungna”. 

– Vi var nog inte ensamma om det, men med tiden 
har vi förstått kraften i detta, säger han.

2019 lanserade Bravida en policy om att 30 procent 
av bilflottan – som består av runt 7 000 fordon i hela 
Norden – ska vara fossilfri senast 2025, något som var 
tämligen unikt med tanke på att alternativen var få.

– Då var det elbilar och hybrider som gällde, men 
utvecklingen går fort och i dag är inte heller hybrider 
så bra så därför har vi korrigerat detta till att gälla enbart 
elfordon, säger Mattias Johansson. 

Parallellt har Bravida arbetat med att få ner de 
 anställdas tid bakom ratt över huvud taget. I de  större 
nordiska städerna – Stockholm, Göteborg, Oslo, 
 Köpenhamn, Århus, Trondheim, Kristiansand och 
Helsingfors – arbetar bolaget numera under vinjetten 
”Bravida GreenHub” och erbjuder servicetjänster helt 
utan fossilfria transporter.

– Vi arbetar för att minska antalet bilar inne i centrala 
Stockholm till exempel, och att i stället gå och cykla 
där det är möjligt. Och det är möjligt eftersom vi har 
bestämt oss för en etablering där vi jobbar med  kunder 
inom 15 minuters promenadavstånd, säger Mattias 
Johansson.

Mattias Johansson menar att stora kunder kan skynda 
på omställningen ytterligare. Vid offentlig  upphandling 
bör det tittas mer på hur en tjänst eller produkt 
 levereras, och inte enbart på vad man faktiskt får.

– Vår bransch anpassar sig snabbare efter  kundkrav 
än efter egna interna policys, så där har stora 
 upphandlare som till exempel Stockholms stad ett 
 ansvar att vidga vyerna och ställa tuffare krav på 
 leverantörer, säger Mattias Johansson.  

Att hållbarhetsfrågan varit uppe på agendan sedan lång 

tid tillbaka betyder nämligen inte att förändringar sker per 
automatik, menar han. Bravida, som har verksamhet  
i hela Norden, ser hur samtliga nationer strävar framåt  
– i lite olika takt och med varierade förutsättningar.  

– Min bedömning är att Norge har kommit längst och 
att Finland ligger lite efter, säger Mattias  Johansson. 
Sedan har ju både Köpenhamn och Stockholm 
 ambitionen att ta täten som gröna städer och jag tror 
att vi ligger lite före Danmark. Men samtidigt är vägen 
från att en policy skapas till att det börjar hända saker 
kortare där. Så, ser vi detta som en tävling så får vi i 
Sverige nog passa oss lite. 

Stor tilltro sätts till att den tekniska utvecklingen kan  
driva omställningen. Dit hör exempelvis det Stock-
holmsbaserade företaget Aerits idé om att göra drönare 
till en framtidslösning för ”last-mile-leveranser”.

– Vi tänker oss mat men också i princip all form av 
e-handel. Av det som köps på nätet väger 86 procent 
mindre än två kilo, och vår drönare kan ta upp till fyra 
kilo och färdas tolv kilometer i dagsläget, säger  
Alexander Perrien, vd på Aerit.

När han för ett drygt år sedan fick idén om att 
 utveckla drönarleveranser på svensk mark sökte han 
upp både forskningsinstitutet Rise och KTH  Innovation. 
Tajmingen var god, med start vid årsskiftet 2021  skulle 
en förändring i EU:s regelverk avsevärt underlätta 
 möjligheterna att testa drönarleveranser. 

– Först och främst var det avgörande att ta reda på 
om det här var något som kunde förbättra samhället, 
så att det inte bara var en teknologi med en wow-faktor 
som egentligen inte bidrog, säger Alexander Perrien. 

procent av naturresurs-
konsumtionen drivs i dag från 

städerna.
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Alexander Perrien,
vd, Aerit.

Mattias Johansson, 
koncernchef och vd, Bravida.

»Vi arbetar för att 
minska antalet 
 bilar inne i centrala 
 Stockholm«
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Siffrorna de fann övertygade dem. En rapport 
från World Economic Forum siar om att de korta 
 leveranserna, av till exempel mat och paket, inom tio år 
kommer att öka med 21 procent i städerna, med resultat 
att transportutsläppen blir 32 procent större än i dag. 

Under uppstarten har Aerits grundare forskat vidare 
och sett poängen med drönarleveranser även utanför 
innerstadsmiljö. Till exempel har de besökt Stockholms 
skärgård och noterat hur tekniken skulle kunna förbättra 
livskvaliteten för de boende där. 

– Ett samhälle vi besökte hade bara tre färjor per dag 
och missade man dem för att åka och handla blev det 
ingen mat, säger Alexander Perrien. 

Reaktionerna på Aerits ambitioner har varit över
vägande positiva. 

– Oron vi hört rör oljud, om luften i framtiden kommer 
vara full av hundratals drönare. Men det är viktigt för 
oss att detta smälter in i miljön, så att det inte blir en ny 
elscooterdebatt om något som tar över stadsbilden. 

Aerit fokuserar just nu på mindre tätbebyggda 
 o mråden. Ett samarbetsavtal med Region Halland är 
upprättat. Framöver siktar bolaget dock på att kunna 
utveckla en mindre drönare som är bättre anpassad för 
urbana miljöer. Inom fem år hoppas de vara ett interna
tionellt bolag som utför drönarleveranser i flera större 
städer direkt hem till konsumenternas balkonger. 

– Det låter futuristiskt men det är en teknik som finns 
och kan användas i dag, säger Alexander Perrien.

Nu behöver förstås inte lösningen vara futuristisk för att 
göra skillnad. Johan Skoglund har jobbat på JM sedan 
1986 och har sett byggbranschen förändras dramatiskt 
på tre decennier. 

I rollen som vd, som han innehaft sedan 2002, kan 
han i dag konstatera att JM jobbar med hållbarhet på 
flera fronter:

– Vi ska ha utsläpp nära noll 2030 och halvera 
mängden avfall på byggarbetsplatser. Och sedan 2018 
Svanenmärker vi våra bostäder. 

Han understryker att flera av de uppsatta målen inte 
är något som JM ensamt kan styra över. Att industrin 
börjar producera fossilfritt stål och fossilfri cement, som 
man nu försöker, är avgörande. Liksom att transportsek
torn ställer om. 

– Och tittar man på de stora städerna i Norden där 
vi har verksamhet – till exempel Oslo, Helsingfors och 
Stockholm – ser vi att det händer mycket. Förutsätt

ningarna för elfordon förbättras stadigt, det byggs fler 
gång och cykelbanor, det satsas på tunnelbanor och 
städerna förtätas samtidigt som det byggs gröna tak 
och gröna zoner i stadskärnorna, säger Johan  
Skoglund.

Men för JM är hållbarhet också en fråga om mångfald. 
Ett mål är till exempel att minst 20 procent av bolagets 
hantverkare ska vara kvinnor senast 2030. I dag utgör 
de 7 procent. 

– Då startade vi från i princip noll för bara några år 
sedan, säger Johan Skoglund.

Att ta hänsyn till helheten är nyckeln för hållbarhet, 
menar han. 

– Det ska vara härligt att leva och jobba i en stad, och 
det inbegriper så mycket. Variation mellan bostäder 
och arbetsplatser, variation mellan hyres och bostads
rätter, och med omedelbar närhet till grönområden och 
kommunikationer. Allt är viktigt för att skapa en stad i 
världsklass. 

Daniel Estenberg, vinnaren av SimCity Challenge 2013, 
kan så här i efterhand konstatera att han var något på 
spåret. Men han blev aldrig stadsarkitekt. I dag jobbar 
han i stället som controller på Älvdalens kommun.  
Men erfarenheterna från bygget av Metropol bär han 
med sig:

– Jag hade byggt många SimCitystäder innan, efter
som jag spelat spelet sedan jag var liten. Men Metropol 
byggde jag efter Swecos strikta ramar om klimatmål 
och väldigt specifika nyckeltal för att göra det hållbart. 
Det lät begränsande, men faktum är att jag aldrig har 
fått till en mer framgångsrik stad. Så nog ligger det 
något i det där med att ett hållbart tänk faktiskt kan göra 
saker bättre – även ekonomiskt. 

»Det ska vara 
härligt att leva 
och jobba i en 
stad.«
Johan Skoglund, vd, JM.
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En viktig del av en stads konkurrenskraft är att den ska vara en önskvärd 
och trivsam plats för människor att leva på. Konkurrenskraft handlar lika 
mycket om attraktivitet, stadens utbud av ett vibrerande kultur- och  
nöjesliv samt närhet till grönområden.

En stad där de kulturella och kreativa näringarna ges goda 
 förut  sättningar att blomstra kommer också att bli en stad där 
 kreativi teten spiller över på andra samhällssektorer, den politiska  
sfären och det mer traditionella näringslivet. 

Goda och intressanta stadsmiljöer är som växthus för idéer och 
 kreativitet. Platser som främjar att människor möts i sin vardag  injicerar 
livskraft i en stad. Välbefinnandet är också en magnet för talanger, 
 besökare och utländska företag.

78 av 100 
Stockholm fick 78 poäng medan  
London fick 84 poäng. 

London placerar sig i topp med ett indexvärde på  
84 poäng. Amsterdam (79 indexpoäng) och Stockholm 
(78 indexpoäng) kommer på en andra respektive tredje 
plats.

Londons topplacering beror till stor del på att staden 
presterar bra inom samtliga indikatorer. 

På sista plats återfinns Aten, som är lägst rankad inom 
fyra av sex indikatorer. 

Resultat

11. Välbefinnande  

»I Stockholm är 87 procent  
av alla medborgare nöjda med 
det liv de lever.«

#3
Välbefinnande

Stockholms placering:
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Resultaten pekar på att Stockholm är en stad med puls, gott utbud av  grönområden, 
god upplevd hälsa och trivsamma offentliga platser. Ungefär 91 procent av 
 stockholmarna är nöjda med stadens grönområden, den fjärde högsta procentandelen 
av de europeiska huvudstäderna. I Stockholm är också 87 procent av alla  medborgare 
nöjda med det liv de lever. Utfallet för Stockholm står i skarp kontrast till några av 
 städerna i södra Europa. Den faktor som drar ner Stockholms totala poäng är utbudet  
av kulturella anläggningar.

Stockholms resultat

Stockholms placering
Placering 1–27 per indikator.

Stockholms indexpoäng och 
placering
Indexpoäng 0–100 samt 
placering 1–27 i parenteser per 
indikator. 

 Nöjdhet med grönområden  96 (4)
 Kulturella anläggningar 38 (6)
 Livsnöjdhet 87 (11)
 Nöjdhet med offentliga platser 97 (4)
 Upplevd hälsa 79 (3)
 Lokal köpkraft 73 (3)
 Total indexpoäng 78 (3)
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Resultat 
Slutgiltig placering 1–27. 
Vertikal axel avser poäng medan 
horisontell axel avser placering.
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Skönhet 
spelar roll
Stockholmarna stormtrivs i sin stad. Möt aktörerna som 
gör invånarna nöjda och lyckliga av livet i huvudstaden.
Text: Lars Öhman, Bild: Gröna Lund/Parks and Resorts, Mostphotos & Shutterstock

STOCKHOLMARNA trivs med livet i stan.  
De lever ett gott liv och är vid god 
hälsa i en stad med levande och bra 
kultur- och  nöjesliv. Dessutom anser 
 stockholmarna att de offentliga  platserna 
och grön områdena är trivsamma och 

trevliga.  Faktum är att Stockholm är trea i  kategorin 
 v älbefinnande bland Europas huvudstäder. Bara 
 London och Amsterdam placerar sig bättre.

Stockholmarnas välbefinnande är inte bara angenämt 
för dem själva. Det fungerar också som en magnet för 
besökare, turister och inte minst att utländska bolag 
attraheras av att etablera sig i staden.

En nyckelspelare i sammanhanget trivsel är 
 arkitekturen; utformningen av Stockholms miljöer och 
byggnader.

Alexandra Hagen, vd på White Arkitekter, nämner 
en amerikansk forskningsstudie som visar att just väl-
befinnande är viktigt för en stads attraktivitet.

– Platser där människor trivs och vill bo har en bättre 
ekonomisk utveckling. Det finns tre komponenter som 
mer än andra påverkar vad som får människor att knyta 
an. Överst hamnar hur öppen och välkomnande staden 
eller samhället är för en mångfald av människor, säger 
hon.

På andra plats hamnar sociala erbjudanden så som 
parker, idrott och kultur.

– Och den tredje komponenten är platsens skönhet. 
Som arkitekter kommer vi alltså på tredje plats när det 
kommer till att bygga en stads attraktivitet.

Så hur tungt väger arkitekturen för en stads 
 konkurrenskraft?

Alexandra Hagen,
vd, White Arkitekter.
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»En attraktiv stad 
behöver  också 
puls, ett levande  
nöjesliv och 
kultur.« 

genererar ett ekonomiskt värde. Men på sikt  sänker det 
både stadens värde och varumärke. Under  pandemin 
såg vi hur de som är bosatta i täta stadsdelar utan 
 parker och grönområden lämnade staden i större 
 utsträckning. 

Alexandra Hagen konstaterar att den största 
 utmaningen i samhällsbygget är balansgången mellan 
efterfrågan och att tänka långsiktigt. Annars riskerar 
Stockholm att falla för frestelsen att bygga bort de 
 värden som gör staden unik.

– På 1800-talet byggdes det väldigt tätt. Vi är återigen 
i en sådan era. Då, på den tiden, anlade man också de 
största parkerna. Det är ett medskick till politikerna, 
räkna inte med att folk ska transportera sig i timmar för 
att ta sig till grönområden. 
 
En attraktiv stad behöver också puls, ett levande 
 nöjesliv och kultur. 

Andreas Sand arbetar med just de behoven. Han är 
vd på evenemangsbolaget Stockholm Live som varje år 
genomför omkring 300 evenemang.

– Här finns ett rikt utbud av stora arenor för konserter 

– Hur vi bygger våra städer återspeglar också vilket 
samhälle vi är och vad vi lägger pengarna på. Dessutom 
kan arkitekturen vara extremt varumärkesbyggande, 
säger Alexandra Hagen.

Alexandra Hagen menar att arkitekterna är bygg-
branschens humanister som värnar om den mänskliga 
upplevelsen.

– Vi behöver bostäder, kontor och gator att ta oss 
fram på. Men den byggda miljön är mer än en funktion, 
den är en upplevelse. Vi tillbringar ungefär 90 procent 
av vår tid i inomhusmiljöer. Hur byggnaderna ser ut 
påverkar vårt fysiska och psykiska välbefinnande, och 
vår prestationsförmåga. Skönhet spelar roll.

Den byggbara ytan i Stockholm blir inte större. Och 
efterfrågan är stor på den mark som återstår. Lätt hänt 
är då att nagga på grönområden. För marken som ligger 
närmast parker och grönområden är oftast mest värde-
full eftersom människor helst vill bo, leva och arbeta där, 
menar Alexandra Hagen.

– Därför är det väldigt frestande att sälja av eller 
stycka av marken för att den i det korta perspektivet 

och idrottsevenemang. Stockholm har satsat, vilket 
gett oss många mästerskap och shower genom åren. 
Vi finns på kartan och är ett attraktivt stopp för många 
turnéer. Som arrangör anses vi proffsiga, strukturerade, 
flexibla och att vi håller en hög servicenivå.

Andreas Sand nämner handbolls-EM som hölls 
bara någon månad innan pandemin bröt ut. Som en 
direkt följd av arrangörskapet tilldelades Stockholm 
också handbolls-VM 2023. Två år senare är det dags 
för ishockey-VM. Därtill attraherar Stockholm stän-
digt  uppträdanden av världsartister av Beyoncés och 
 Metallicas kaliber.

Men han är mer kritisk till hur möjligheterna ser ut för 
att arrangera konserter på mindre arenor än Friends 
Arena, Avicii Arena, Tele2 Arena, Hovet och Annexet.

– På vårt mest urbana ställe, Mosebacketerassen och 
Södra Teatern, har vi rent krasst svårt att få tillstånd för 
fler än 21 spelningar om året på terrassen, och vår lokal 
Kägelbanan tvingades stänga på grund av klagomål från 
grannarna. Jag kan känna att om man bor i en citykärna 
får man räkna med att det låter lite grann. Ett levande 

kultur- och nöjesliv måste också få plats, säger Andreas 
Sand.

Frågan är inte ny, men klagomålen på ljud från grannar 
och omgivning har ökat i Stockholm. Och flera nöjes- 
etablissemang har under de senaste åren tvingats flytta 
eller stänga från centrala adresser efter klagomålen.  
Och en brittisk studie visar att attraktiviteten i sådana 
områden minskar när utelivet minskar i dem.

– Vad som hänt på senare år är att det blivit tufft för de 
mindre scenerna, där det ryms mellan 400 och 1 000 
personer. Det är svårt med grannar och tillstånd. Dessa 
scener skulle kunna fyllas dagligen. Men vi slår i taket 
och det blir ont om spelplatser, säger Andreas Sand.

Förutsättningarna måste förbättras för  Stockholms 
kultur- och nöjesliv, menar han. Finns det en 
 begränsning är det svårt att driva mindre konsert-
verksamhet och för nya musikgrupper att slå sig fram. 

– Det är inte heller okrångligt när det kommer till ute-
serveringar och alkoholtillstånd. Jag tror att man skulle 
kunna ha smartare lagstiftning och reglemente utan att 
för den skull tappa kontrollen över folkhälsan, säger 
Andreas Sand.

En annan stor aktör inom Stockholms nöjesliv är Gröna 
Lund. Som stadens enda nöjesfält bidrar de med åkatt-
raktioner och ett stort antal konserter under sommarhalv- 
året för såväl stockholmare som besökare och turister.

Magnus Widell är vd för Gröna Lund och menar att 
de ”är vad ett konstmuseum är för konsten”. 

– Vårt varumärke är starkt förknippat med Stockholm. 
Det beror både på vår långa historia och på invånarnas 
stolthet över att man har sitt nöjesfält, säger han.

Magnus Widell tycker att staden erbjuder ett starkt 
kultur- och nöjesliv och förstår att stockholmarna 
trivs med livet i sin stad. Men han efterlyser en bättre 
exponering av allt det positiva som Stockholm är och 
innebär.

– Det läggs för lite pengar och resurser på att 
 marknadsföra Stockholm som besöksmål. Jag skulle 
även önska att vi fick en minister för besöksnäringen.  
I dag ligger den under näringsministern. Ska vi 
bli ett besöksmål av rang krävs fokus på det från 
 regeringshåll. Dessutom behöver vi göra Arlanda till 
 Skandinaviens flygplatshubb och se till att man kan 
transportera sig enkelt i Stockholm. 

Andreas Sand,
vd, Stockholm Live.
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Total

Stad

Ekonomisk 
stabilitet  

& affärsklimat
Politiskt klimat  
& inkludering Global hubb

Infrastruktur  
& resande

Digitalisering  
& innovation

Arbets- 
marknad

Bostads- 
marknad Välfärd

Trygghet  
& säkerhet Hållbarhet

Väl- 
befinnande

Total  
indexpoäng Placering

Oslo 60 91 16 64 73 79 49 77 76 87 76 68,0 1

Stockholm 68 90 28 61 76 71 38 72 71 75 78 66,2 2

Köpenhamn 72 93 27 84 77 65 35 73 69 61 72 66,2 3

Helsingfors 59 85 17 76 79 62 54 68 82 63 71 65,0 4

Luxemburg 52 92 58 58 59 65 59 73 72 25 77 62,8 5

Wien 60 78 33 63 61 50 68 72 71 53 77 62,3 6

London 57 61 77 68 62 74 42 57 58 37 84 61,6 7

Amsterdam 52 78 38 72 66 67 23 61 66 40 79 58,5 8

Berlin 53 71 22 61 69 61 53 65 56 35 72 56,2 9

Dublin 57 70 50 45 55 74 45 46 54 39 69 55,0 10

Paris 44 62 50 69 49 60 46 53 59 37 72 54,5 11

Tallinn 45 59 20 45 46 70 63 59 76 45 54 52,8 12

Madrid 45 52 19 74 48 46 58 39 72 52 56 51,0 13

Bryssel 58 70 32 55 50 43 51 57 43 27 72 50,7 14

Prag 56 39 30 50 47 76 45 52 65 35 59 50,4 15

Ljubljana 50 47 9 50 37 57 51 50 67 45 63 47,7 16

Lissabon 43 55 18 59 44 54 46 46 66 54 37 47,5 17

Vilnius 42 41 10 45 41 77 61 50 53 47 51 47,2 18

Budapest 50 21 23 41 32 73 48 45 58 34 43 42,6 19

Warszawa 48 22 12 47 13 78 53 43 67 23 52 41,7 20

Riga 30 40 16 37 35 57 57 36 44 57 42 40,8 21

Bratislava 44 29 11 38 31 72 48 33 45 49 45 40,6 22

Zagreb 38 27 7 32 17 45 62 44 67 47 52 39,8 23

Rom 35 37 15 45 38 35 53 20 41 43 49 37,3 24

Bukarest 39 24 11 20 20 67 63 25 58 29 36 35,6 25

Sofia 38 6 11 35 8 71 53 24 31 39 38 32,3 26

Aten 21 15 7 50 11 11 71 18 27 53 16 27,2 27

1. Ekonomisk stabilitet & affärsklimat

Stad
Ekonomisk  

risk
Diversifierad 

 industristruktur
BNP- 

volatilitet
Driva  

företag
Bruttoutgifter 

för FoU
Bolags- 

skatt
Kapital- 

vinstskatt Entreprenörskap
BRP per 
 capita

Total  
indexpoäng Placering

Köpenhamn 88,7 57,8 84,8 100,0 100,0 40,9 30,3 93,1 52,0 72,0 1
Stockholm 85,5 68,8 91,4 92,0 77,2 43,6 9,1 90,7 51,0 67,7 2

Wien 84,9 47,2 100,0 69,3 72,4 27,3 16,7 76,5 43,9 59,8 3

Oslo 87,4 40,7 70,5 93,3 60,1 40,9 33,3 57,7 54,1 59,8 4

Helsingfors 57,9 67,3 73,6 78,7 72,0 50,0 9,1 80,3 40,8 58,8 5

Bryssel 58,5 37,4 94,6 44,0 39,2 9,1 100,0 71,9 70,4 58,3 6

London 72,3 6,0 70,5 94,7 13,1 54,5 42,4 100,0 61,7 57,2 7

Dublin 73,6 64,6 42,5 73,3 14,0 84,1 0,0 91,9 67,3 56,8 8

Prag 64,8 68,1 57,8 50,7 47,3 54,5 54,5 31,2 71,9 55,7 9

Berlin 100,0 16,3 82,3 76,0 70,5 4,5 24,2 76,3 29,6 53,3 10

Amsterdam 79,9 42,3 82,7 49,3 29,2 27,3 24,2 80,8 54,6 52,3 11

Luxemburg 98,7 48,3 75,5 9,3 18,1 27,5 30,6 60,9 100,0 52,1 12

Budapest 34,6 53,7 74,2 36,0 41,3 100,0 54,5 17,2 40,8 50,3 13

Ljubljana 64,8 67,3 69,3 56,0 40,6 54,5 24,2 52,1 20,4 49,9 14

Warszawa 54,1 39,5 81,6 52,0 40,6 54,5 22,7 45,3 45,9 48,5 15

Tallinn 59,7 68,6 21,6 81,3 18,3 50,0 39,4 54,0 8,7 44,6 16

Madrid 56,6 44,3 84,3 65,3 27,8 27,3 30,3 35,1 30,6 44,6 17

Bratislava 54,1 39,3 55,9 45,3 26,1 45,5 42,4 34,2 53,1 44,0 18

Paris 62,9 0,0 80,3 62,7 40,4 0,0 9,1 81,5 56,1 43,7 19

Lissabon 50,9 50,9 87,7 53,3 25,4 45,5 15,2 42,0 16,8 43,1 20

Vilnius 40,9 30,6 15,2 90,7 15,2 72,7 39,4 46,7 27,0 42,0 21

Bukarest 12,6 81,5 8,4 32,0 16,9 68,2 69,7 20,8 42,9 39,2 22

Sofia 22,0 75,3 30,8 24,0 14,3 95,5 69,7 0,0 9,2 37,9 23

Zagreb 20,8 100,0 61,2 37,3 13,3 59,1 36,4 12,5 0,0 37,8 24

Rom 36,5 34,7 86,7 28,0 28,5 31,8 21,2 27,3 23,5 35,4 25

Riga 25,2 45,8 0,0 80,0 0,0 50,0 39,4 25,4 2,0 29,8 26
Aten 0,0 16,0 46,1 0,0 22,6 13,6 54,5 18,7 13,3 20,5 27

Indikatorer Geografisk nivå Inverterad, N=nej, J=ja Definition Källa

Ekonomisk risk Nationell J 1=lägst risk, 10=högst risk (inkluderar risker för krediter, växelkurser, marknadskostnader, 
marknadsefterfrågan, politisk stabilitet och handelskrediter).

Oxford Economics

Diversifierad industristruktur NUTS3 J Standardavvikelse av sektorers andelar av totalt förädlingsvärde. Undersöka sektorer är: 
tillverkning, transport & lagring, info & kommunikation, finans, affärstjänster, offentliga 
tjänster.

Oxford Economics

BNP-volatilitet NUTS3 J Standardavvikelse av BNP-tillväxt, 2004-2019. Oxford Economics

Driva företag Nationell J Placering för hur enkelt det är att bedriva företag. World Bank, Ease of doing business

FoU NUTS2 N Inhemska bruttoutgifter för FoU, procent av BNP, 2016-2018. Eurostat

Bolagsskatt Nationell J Bolagsskatt. KPMG

Kapitalvinstskatt Nationell J Kapitalvinstskatt. PWC

Entreprenörskap Nationell N Poängskala från 0-1 (1 är bäst). GEDI

BRP per capita NUTS2 N Regional BNP, PPS per invånare i procent av genomsnittet EU27. Eurostat

3. Global hubb

Stad Huvudkontor Handelsöppenhet
Utrikes födda med 
högskoleutbildning

Internationella  
studenter Toppuniversitet

Globalt  
finanscentrum

Internationell  
turism Total indexpoäng Placering

London 100 0 84 88 100 100,0 69 77,3 1

Luxemburg 12 100 100 100 4 74,4 12 57,6 2

Paris 89 2 28 44 75 82,3 30 50,0 3

Dublin 28 57 37 36 28 61,0 100 49,7 4

Amsterdam 23 35 37 49 13 61,4 47 37,8 5

Wien 12 17 28 87 15 47,6 23 32,8 6

Bryssel 14 36 66 35 9 46,9 14 31,6 7

Prag 2 34 10 58 11 46,1 48 29,8 8

Stockholm 39 10 47 23 19 55,1 4 28,0 9

Köpenhamn 14 16 28 48 17 40,9 27 27,3 10

Budapest 4 52 2 43 10 33,1 17 23,0 11

Berlin 4 10 24 33 31 40,7 12 22,2 12

Tallinn 0 31 22 32 4 33,9 14 19,6 13

Madrid 25 2 19 2 25 55,9 3 18,8 14

Lissabon 5 9 11 21 16 47,2 19 18,3 15

Helsingfors 16 9 8 32 11 40,6 0 16,6 16

Riga 0 23 14 27 4 29,1 13 15,7 17

Oslo 11 3 38 2 5 44,9 6 15,7 18

Rom 12 0 5 15 12 37,4 21 14,7 19

Warszawa 9 14 0 7 10 42,1 2 12,1 20

Sofia 0 24 7 16 0 29,5 1 11,1 21

Bratislava 0 43 3 24 2 3,9 0 10,9 22

Bukarest 0 40 7 14 6 7,1 0 10,6 23

Vilnius 0 35 11 10 4 0,0 7 9,7 24

Ljubljana 0 36 4 6 1 2,0 11 8,6 25

Aten 7 3 5 3 10 7,9 16 7,5 26

Zagreb 0 15 20 0 0 5,9 6 6,6 27

Indikatorer Geografisk nivå Inverterad, N=nej, J=ja Definition Källa

Huvudkontor Stad N Antal huvudkontor i staden på Forbes lista över de 2000 största globala företagen. Forbes

Handelsöppenhet Nationell N Export + import, procent av BNP. Oxford Economics

Utrikes födda med högskoleutbildning NUTS2 N Procent av befolkningen som är utrikes födda och som har högskoleutbildning (procent av 
total befolkning född utanför landet * procent av utrikes födda med högskoleutbildning).

OECD

Internationella studenter Nationell N Internationella studenter som är inskrivna på högskoleutbildning, procent av alla inskrivna 
studenter.

Eurostat

Toppuniversitet Stad N Summan av stadens universitets indexvärden från The Times World University Rankings 
2021.

The Times

Globalt finanscentrum Stad N Z/Yen Global Financial Centers Index 2019. Baserat på poäng. Vissa städer finns inte med 
på listan, vars värden har estimerats.

Z/Yen

Internationell turism NUTS3 N Gästnätter från internationalla besökare, procent av befolkningen. Oxford Economics

2. Politiskt klimat & inkludering

Stad Politisk risk Rättssäkerhet Korruption Valdeltagande
Förtroende  

för medmänniskor Total indexpoäng Placering

Köpenhamn 88,9 92,1 99,5 83,4 100,0 92,8 1

Luxemburg 100,0 86,0 94,4 100,0 80,9 92,3 2

Oslo 88,9 99,7 99,7 72,3 96,5 91,4 3

Stockholm 77,8 95,6 99,5 86,1 93,3 90,5 4

Helsingfors 80,6 100,0 100,0 49,6 92,6 84,5 5

Amsterdam 72,2 90,5 86,9 76,6 64,3 78,1 6

Wien 80,6 89,6 75,7 61,9 79,7 77,5 7

Berlin 72,2 79,8 83,7 60,7 58,4 70,9 8

Dublin 91,7 71,0 77,9 28,3 83,5 70,5 9

Bryssel 83,3 66,9 69,8 97,9 32,5 70,1 10

Paris 52,8 71,5 72,5 81,5 29,4 61,5 11

London 36,1 83,2 86,3 35,1 64,3 61,0 12

Tallinn 83,3 64,0 65,7 44,2 40,1 59,5 13

Lissabon 88,9 56,7 58,2 21,4 50,2 55,1 14

Madrid 44,4 50,7 36,5 56,9 70,1 51,7 15

Ljubljana 66,7 51,5 48,2 8,9 60,2 47,1 16

Vilnius 44,4 50,0 42,4 0,0 67,3 40,8 17

Riga 44,4 47,0 37,2 45,8 24,2 39,7 18

Prag 55,6 56,0 35,2 39,3 10,4 39,3 19

Rom 52,8 17,7 17,0 72,2 27,0 37,3 20

Bratislava 38,9 29,6 26,7 37,4 14,5 29,4 21

Zagreb 30,6 18,1 29,6 11,3 44,8 26,9 22

Bukarest 16,7 20,7 30,2 35,2 15,6 23,7 23

Warszawa 19,4 24,8 44,7 6,7 16,0 22,3 24

Budapest 8,3 27,6 15,7 43,1 10,4 21,0 25

Aten 0,0 6,0 26,1 41,0 0,0 14,6 26

Sofia 16,7 0,0 0,0 14,7 0,7 6,4 27

Indikatorer Geografisk nivå Inverterad, N=nej, J=ja Definition Källa

Politisk risk Nationell J 1=lägst risk, 10=högst risk.   Oxford Economics

Rättssäkerhet Nationell N Poäng från -2.5 till 2.5. Regional Competitiveness Index (data from 
World Bank Governance Indicators)

Korruption NUTS2 N Standardiserad poäng mellan -2 to 2. Baserat på respondenters svar till en rad frågor, 
exempelvis "polisen ger särskilda fördelar till vissa människor i mitt område".

European Quality of Institutions Index samt 
OECD för vissa uppgifter.  

Valdeltagande NUTS3 N Valdeltagande i allmänna val, procent. OECD

Förtroende för medmänniskor Stad N Procentandel som anser att det går att lita på de flesta i staden. Eurostat Urban Audit

Appendix
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4. Infrastruktur & resande 6. Arbetsmarknad

Stad
Nöjdhet med  
kollektivtrafik Pendlingstid

Internationell  
konnektivitet

Tillgänglighet  
via vägar

Tillgänglighet  
via järnvägar Bilköer Total indexpoäng Placering

Köpenhamn 74,9 87,0 87,5 68,7 100,0 88,9 84,5 1

Helsingfors 88,7 63,5 87,5 84,5 31,5 100,0 76,0 2

Madrid 67,4 32,0 87,5 86,2 71,2 100,0 74,1 3

Amsterdam 80,2 42,0 100,0 91,6 30,9 88,9 72,3 4

Paris 71,2 31,1 100,0 88,3 83,7 37,0 68,6 5

London 84,2 44,5 100,0 73,2 68,1 40,7 68,5 6

Oslo 90,1 62,7 50,0 55,8 46,3 81,5 64,4 7

Wien 100,0 47,7 75,0 41,6 54,9 59,3 63,1 8

Stockholm 79,1 37,7 62,5 83,4 34,0 70,4 61,2 9

Berlin 82,6 32,7 54,2 71,6 79,8 44,4 60,9 10

Lissabon 41,9 51,8 66,7 82,8 41,7 70,4 59,2 11

Luxemburg 80,2 100,0 37,5 50,7 16,3 63,0 57,9 12

Bryssel 63,8 20,3 58,3 100,0 37,0 48,1 54,6 13

Ljubljana 67,1 75,6 20,8 35,9 8,8 92,6 50,1 14

Prag 89,1 12,4 62,5 38,6 27,5 70,4 50,1 15

Aten 65,0 51,8 62,5 76,1 13,7 29,6 49,8 16

Warszawa 73,2 25,7 79,2 42,8 19,7 40,7 46,9 17

Rom 0,0 38,7 91,7 63,6 19,9 55,6 44,9 18

Vilnius 48,4 70,2 33,3 58,0 0,1 59,3 44,9 19

Dublin 66,9 35,6 75,0 60,2 15,9 14,8 44,7 20

Tallinn 70,9 81,9 24,6 18,7 11,7 59,3 44,5 21

Budapest 61,4 0,0 62,5 40,2 28,9 55,6 41,4 22

Bratislava 45,5 58,9 0,0 55,3 13,6 55,6 38,1 23

Riga 63,1 34,6 41,7 7,5 0,0 74,1 36,8 24

Sofia 66,7 45,0 33,3 11,1 10,1 44,4 35,1 25

Zagreb 73,5 31,9 50,0 0,0 7,0 – 32,5 26

Bukarest 32,9 9,4 45,8 31,2 2,0 0,0 20,2 27

Indikatorer Geografisk nivå Inverterad, N=nej, J=ja Definition Källa

Nöjdhet med kollektivtrafik Stad N Procentandel som är nöjd med kollektivtrafiken i staden såsom buss, spårvagn eller 
tunnelbana.

Eurostat Urban Audit

Pendlingstid Stad N Procentandel av människor i staden med en pendlingstid under 30 minuter till arbetet. Eurostat Urban Audit

Internationell konnektivitet Stad N Procentandel av världens topp-30 internationella destinationer som kan nås med 
direktflyg från staden.

Stockholms Handelskammare

Tillgänglighet via vägar NUTS2 N Andel av befolkningen inom en radie på 120 km som är tillgänglig via vägar på 90 minuter. EU KOM DG REGIO

Tillgänglighet via järnvägar NUTS2 N Andel av befolkningen inom en radie på 120 km som är tillgänglig via järnvägar på 90 
minuter.

EU KOM DG REGIO

Bilköer Stad J TomTom Traffic Index. Index visar hur många procent extra en resa tar under rusningstid 
jämfört mot en "normal" resa (icke rusningstid) på 30 minuter.  

TomTom

5. Digitalisering & innovation

Stad
Tillgång till  
bredband

Tillgång till  
ny teknik

Företagens  
absorption av teknik

Digitalisering av  
offentlig sektor E-försäljning Patentansökningar 5G-beredskap Total indexpoäng Placering

Helsingfors 85,7 100,0 92,6 84,9 36,7 54,1 100,0 79,1 1

Köpenhamn 76,2 70,4 86,4 93,3 100,0 65,3 50,0 77,4 2

Stockholm 76,2 92,8 100,0 85,7 76,7 69,2 33,3 76,3 3

Oslo 100,0 99,3 89,1 87,4 46,7 18,5 73,5 73,5 4

Berlin 85,7 71,6 81,8 57,1 33,3 51,5 100,0 68,7 5

Amsterdam 100,0 89,3 93,9 84,9 36,7 58,8 0,0 66,2 6

London 100,0 83,5 80,4 56,7 63,3 13,5 33,7 61,6 7

Wien 66,7 64,1 67,6 92,0 46,7 41,3 48,7 61,0 8

Luxembourg 85,7 83,3 84,3 53,4 6,7 100,0 0,0 59,1 9

Dublin 61,9 46,6 65,2 56,3 83,3 29,7 45,0 55,4 10

Bryssel 47,6 78,1 64,1 60,1 60,0 32,5 5,0 49,6 11

Paris 57,1 69,8 57,2 61,8 20,0 24,5 50,0 48,6 12

Madrid 81,0 38,7 32,7 76,9 56,7 5,7 45,0 48,1 13

Prag 76,2 47,9 54,2 51,3 73,3 2,7 25,0 47,2 14

Tallinn 61,9 54,0 66,4 100,0 30,0 7,0 0,0 45,6 15

Lissabon 42,9 68,3 60,9 80,3 40,0 3,5 12,5 44,1 16

Vilnius 28,6 48,5 65,1 79,0 66,7 2,5 0,0 41,5 17

Rom 47,6 23,7 27,3 51,3 13,3 11,4 90,0 37,8 18

Ljubljana 71,4 53,5 43,2 42,9 33,3 12,2 0,0 36,6 19

Riga 28,6 34,5 23,1 95,8 13,3 1,9 50,0 35,3 20

Budapest 66,7 28,3 0,0 12,6 20,0 1,4 91,7 31,5 21

Bratislava 28,6 35,9 40,4 33,6 30,0 1,2 50,0 31,4 22

Bukarest 66,7 0,0 11,0 0,0 33,3 0,0 31,9 20,4 23

Zagreb 9,5 5,0 13,1 16,4 76,7 0,4 0,0 17,3 24

Warsawa 0,0 6,3 31,1 31,5 20,0 1,6 0,0 12,9 25

Aten 28,6 8,8 18,1 18,5 3,3 1,7 0,0 11,3 26

Sofia 4,8 2,3 24,0 23,9 0,0 0,8 0,0 8,0 27

Indikatorer Geografisk nivå Inverterad, N=nej, J=ja Definition Källa

Tillgång till bredband NUTS2 N Procentandel av hushåll som har tillgång till bredband. Eurostat

Tillgång till ny teknik Nationell N Poäng mellan 1-7 (7 är bäst). Regional Competitiveness Index, World 
Economic Forum

Företagens absorption av teknik Nationell N Poäng mellan 1-7 (7 är bäst). Regional Competitiveness Index, World 
Economic Forum

Digitalisering av offentlig sektor Nationell N Genomsnittlig poäng av nyckelområdena: user-centricity, transparency, cross-border 
mobility (citizen), cross-border mobility (business), key enablers.

EU KOM

E-försäljning Nationell N Procentandel företag med e-handelsförsäljning på minst 1 procent av omsättningen 
(företag med minst 10 anställda, företag exklusive finansiell sektor).

Eurostat

Patentansökningar Nationell N EPO Patent index 2020. Patentansökningar per miljon invånare. European Patent Office

5G-beredskap Nationell N Mängden spektrum som tilldelats och är redo för 5G-användning i slutet av 2020 inom 
de så kallade 5G-pionjärbanden. Dessa band är 700 MHz, 3,6 GHz och 26 GHz. Alla tre 
spektrumband har lika vikt.

DESI 

7. Bostadsmarknad

Stad Bostadshyra Tillgång till bostad Bostadsyta Skuldsättning bostadslån Färdigställda bostäder Total indexpoäng Placering

Aten 70,4 100,0 100,0 82,2 0,0 70,5 1

Wien 67,8 25,1 95,7 72,9 77,8 67,8 2

Tallinn 73,4 65,9 37,9 76,1 62,4 63,1 3

Bukarest 100,0 77,4 0,0 100,0 35,3 62,5 4

Zagreb 80,5 71,4 36,3 97,0 24,5 61,9 5

Vilnius 78,3 83,0 24,3 90,8 27,6 60,8 6

Luxemburg 99,0 8,8 76,2 17,0 94,1 59,0 7

Madrid 68,6 85,3 53,9 70,7 9,6 57,6 8

Riga 71,6 60,4 45,9 94,9 11,7 56,9 9

Helsingfors 42,1 5,3 55,9 64,7 100,0 53,6 10

Sofia 71,5 88,2 9,6 96,1 0,6 53,2 11

Berlin 48,7 13,3 91,0 65,7 47,1 53,1 12

Rom 50,4 37,1 76,3 88,7 12,5 53,0 13

Warszawa 22,2 44,7 40,8 86,8 69,1 52,7 14

Bryssel 59,0 19,4 60,8 51,4 65,0 51,1 15

Ljubljana 60,5 53,0 33,7 94,2 13,7 51,0 16

Oslo 36,8 10,2 99,7 9,6 89,0 49,1 17

Bratislava 71,5 20,7 30,1 75,3 44,2 48,4 18

Budapest 9,6 72,6 46,1 97,5 13,6 47,9 19

Paris 16,0 2,8 52,4 66,0 92,8 46,0 20

Lissabon 52,5 24,9 76,3 69,8 5,1 45,7 21

Dublin 53,2 16,6 50,2 66,5 39,4 45,2 22

Prag 50,8 35,7 17,2 82,8 38,1 44,9 23

London 61,9 12,2 55,0 48,4 30,1 41,5 24

Stockholm 50,8 0,0 66,0 3,1 69,4 37,9 25

Köpenhamn 12,9 6,0 87,5 5,7 62,6 34,9 26

Amsterdam 0,0 5,7 56,9 0,0 50,1 22,5 27

Indikatorer Geografisk nivå Inverterad, N=nej, J=ja Definition Källa

Bostadshyra Stad J Genomsnittlig månatlig bostadshyra för en lägenhet på 45 m2 och 85 m2, som en andel av 
genomsnittlig hushållsinkomst.

Expatistan, Oxford Economics

Tillgång till bostad Stad J Procentandel som inte håller med om att det är lätt att hitta bra bostäder till ett rimligt 
pris i staden.

Eurostat Urban Audit

Bostadsyta Stad N Genomsnittlig bostadsyta, m2 per capita. Eurostat Urban Audit

Skuldsättning bostadslån Nationell J Totalt utestående bostadslån i förhållande till hushållens disponibla inkomst. Hypostat

Färdigställda bostäder Nationell N Antal nya färdiga bostäder (flerbostadshus och småhus), andel av befolkningen, genom-
snitt 2015-2019.

Hypostat

Indikatorer Geografisk nivå Inverterad, N=nej, J=ja Definition Källa

Produktivitet NUTS3 N BNP per sysselsatt. Oxford Economics

Arbetslöshet NUTS3 J Procentandel arbetslösa av total arbetskraft. Oxford Economics

Högutbildad arbetskraft NUTS2 N Procentandel av befolkning (25-64 år) med högskoleutbildning. Eurostat

Inkomstskatt Nationell J Högsta inkomstskatt för privatpersoner. KPMG

Sysselsättningsgrad kvinnor Nationell N Procentandel sysselsatta kvinnor (20-64 år). Eurostat

Långtidsarbetslöshet NUTS2 J Långtidsarbetslöshet (12 månader eller mer), som en procentandel av befolkningen i 
arbetskraften (20-64 år). Genomsnitt 2018-2019. 

Eurostat

Jobbmatchning Nationell J Beveridgepunktens (arbetslöshet, vakansgrad) avstånd från origo. Arbetslöshet som en 
procentandel av befolkningen (20-64 år). Vakansgraden innefattar industri, bygg och 
tjänster. Genomsnitt över åren 2018-2019.

Eurostat

Sysselsättningsgrad utrikes födda NUTS2 N Sysselsättningsgrad för utrikes födda (20-64 år). Eurostat

Stad Produktivitet Arbetslöshet
Högutbildad 
arbetskraft Inkomstskatt 

Sysselsättningsgrad 
kvinnor

Långtids- 
arbetslöshet Jobbmatchning

Sysselsättningsgrad  
utrikes födda Total indexpoäng Placering

Oslo 76,9 81,9 87,4 38,5 86,4 94,8 97,0 68,4 78,9 1

Warszawa 17,3 96,1 100,0 52,1 79,8 99,3 100,0 76,7 77,7 2

Vilnius 13,0 81,4 87,2 78,2 100,0 91,5 80,9 86,1 77,3 3

Prag 24,2 100,0 54,0 73,9 75,5 100,0 82,7 100,0 76,3 4

Dublin 100,0 82,0 80,5 17,2 58,3 90,7 90,6 76,4 74,5 5

London 57,4 81,2 98,5 23,7 63,9 94,0 95,4 79,9 74,2 6

Budapest 5,5 90,8 61,8 89,1 57,6 94,8 95,8 90,3 73,2 7

Bratislava 19,5 91,9 47,2 67,3 75,5 93,7 83,5 96,2 71,9 8

Sofia 0,0 98,0 39,7 100,0 53,6 93,0 92,8 93,4 71,3 9

Stockholm 56,3 74,0 74,3 8,5 99,7 95,9 82,3 73,6 70,6 10

Tallinn 18,4 87,1 41,4 78,2 76,5 94,1 90,4 70,1 69,5 11

Amsterdam 61,9 86,4 60,0 9,0 78,8 93,7 94,7 53,5 67,3 12

Bukarest 15,8 88,0 43,4 100,0 56,3 94,1 97,7 38,5 66,7 13

Luxemburg 75,2 76,4 54,2 22,0 49,3 92,6 87,4 66,7 65,5 14

Köpenhamn 55,4 73,9 71,1 0,0 80,8 95,2 90,2 54,2 65,1 15

Helsingfors 51,3 72,3 79,2 4,7 80,1 89,3 78,6 43,1 62,3 16

Berlin 32,9 75,9 48,7 23,7 72,2 85,2 94,4 52,4 60,7 17

Paris 68,5 68,1 70,8 23,7 60,3 77,0 66,5 48,6 60,5 18

Ljubljana 16,9 80,6 36,8 12,8 71,9 89,3 88,7 59,0 57,0 19

Riga 18,6 73,4 23,8 53,4 73,8 81,1 74,0 55,6 56,7 20

Lissabon 18,0 69,5 18,2 17,2 73,2 78,9 79,0 81,6 54,4 21

Wien 47,6 55,5 51,9 1,9 43,7 79,6 88,4 32,6 50,2 22

Madrid 28,3 44,9 65,0 23,7 55,3 67,0 26,9 60,8 46,5 23

Zagreb 11,2 89,2 2,7 43,3 29,8 80,7 74,5 29,2 45,1 24

Bryssel 61,5 39,0 78,7 12,8 9,3 48,1 80,6 14,2 43,0 25

Rom 33,1 56,8 0,0 28,1 13,9 57,4 55,1 35,1 34,9 26

Aten 17,9 0,0 46,1 23,7 0,0 0,0 0,0 0,0 11,0 27
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8. Välfärd

Stad Föräldraledighet
PISA-poäng  
i utbildning

Hälso- och  
sjukvårdspersonal

Nöjdhet med  
hälso- och sjukvård

Förtroende för  
offentlig förvaltning

En bra plats att  
bo på för äldre Total indexpoäng Placering

Oslo 58,7 70,9 73,0 96,4 88,5 76,3 77,3 1

Luxemburg 35,1 50,7 60,7 93,1 100,0 100,0 73,3 2

Köpenhamn 24,5 75,3 100,0 81,8 78,7 76,9 72,9 3

Stockholm 60,3 76,7 47,8 81,1 83,6 84,6 72,3 4

Wien 62,7 65,2 37,7 92,4 82,0 93,1 72,2 5

Helsingfors 48,3 90,9 53,1 72,4 77,0 66,0 68,0 6

Berlin 50,9 74,7 58,2 89,3 54,1 62,6 65,0 7

Amsterdam 9,5 76,7 68,3 100,0 67,2 46,0 61,3 8

Tallinn 100,0 100,0 9,8 43,1 34,4 66,6 59,0 9

London 4,4 78,0 72,1 65,5 63,9 60,3 57,4 10

Bryssel 11,5 74,3 38,5 91,6 70,5 56,5 57,2 11

Paris 20,0 67,9 43,2 82,9 60,7 42,5 52,9 12

Prag 56,4 69,6 15,2 93,3 16,4 62,3 52,2 13

Vilnius 73,1 53,7 10,3 46,4 41,0 78,3 50,5 14

Ljubljana 53,3 78,0 21,9 62,7 54,1 30,2 50,1 15

Dublin 0,0 79,1 42,0 48,0 42,6 66,4 46,3 16

Lissabon 30,1 66,2 17,9 48,2 31,1 80,8 45,7 17

Budapest 82,1 53,4 27,2 11,3 60,7 34,8 44,9 18

Zagreb 42,2 45,6 15,7 54,9 32,8 72,7 44,0 19

Warszawa 44,9 87,5 9,4 8,7 37,7 70,8 43,2 20

Madrid 11,7 60,8 13,7 53,5 19,7 76,7 39,3 21

Riga 57,8 61,5 0,0 19,6 42,6 33,8 35,9 22

Bratislava 57,7 43,2 11,1 20,0 1,6 62,3 32,7 23

Bukarest 56,0 1,4 12,0 14,5 26,2 39,5 24,9 24

Sofia 74,0 0,0 14,0 24,9 31,1 0,0 24,0 25

Rom 21,0 51,0 17,5 28,4 0,0 3,0 20,1 26

Aten 18,5 27,0 29,2 0,0 26,2 4,5 17,6 27

Indikatorer Geografisk nivå Inverterad, N=nej, J=ja Definition Källa

Föräldraledighet Nationell N Lagstadgad rätt till föräldraledighetsrätt (mamma- och pappaledighet), mätt i antalet 
veckor.

OECD

PISA-poäng i utbildning Nationell N Genomsnitt av poäng för läsning, naturvetenskap och matematik. OECD

Hälso- och sjukvårdspersonal NUTS3 N Sysselsättning inom hälso- och sjukvårdssektorn i förhållande till befolkning. Oxford Economics

Nöjdhet med hälso- och sjukvård Stad N Procentandel som är nöjd med hälso- och sjukvård, läkare och sjukhus. Eurostat Urban Audit

Förtroende för offentlig förvaltning Stad N Procentandel som anser att det går att lita på den offentliga förvaltningen i staden. Eurostat Urban Audit

En bra plats att bo på för äldre Stad N Procentandel av äldre som anser att staden är en bra plats att bo i. Eurostat Urban Audit

9. Trygghet & säkerhet

Stad Mordfrekvens Upplevd brottslighet Upplevd säkerhet
Företagskostnader  
för brott och våld Cybersäkerhet Förtroende för polisen Total indexpoäng Placering

Helsingfors 89,6 43,0 91,1 100,0 79,1 91,9 82,5 1

Tallinn 31,9 92,8 77,1 70,0 100,0 82,1 75,7 2

Oslo 92,6 25,8 83,9 82,3 88,1 80,4 75,5 3

Madrid 100,0 48,6 64,6 58,1 74,6 86,8 72,1 4

Luxemburg 96,3 40,2 80,3 79,6 51,5 83,3 71,9 5

Wien 97,0 42,5 78,4 57,2 58,8 91,1 70,8 6

Stockholm 88,1 12,7 95,0 51,5 77,5 100,0 70,8 7

Köpenhamn 85,9 45,8 100,0 50,5 54,5 74,9 68,6 8

Warszawa 96,3 84,8 76,7 37,9 55,5 51,7 67,2 9

Zagreb 95,6 70,9 79,6 58,5 49,1 48,8 67,1 10

Ljubljana 99,3 52,5 92,7 70,0 0,0 87,0 66,9 11

Amsterdam 67,4 47,2 80,9 47,2 82,9 69,4 65,8 12

Lissabon 91,1 50,7 57,6 78,5 32,8 83,1 65,6 13

Prag 73,3 76,2 47,6 65,6 52,9 73,9 64,9 14

Paris 81,8 12,3 62,3 40,8 94,6 60,9 58,8 15

Bukarest 90,4 89,8 39,5 47,8 48,1 34,8 58,4 16

London 74,3 11,9 68,3 44,3 87,5 63,4 58,3 17

Budapest 65,9 62,5 49,9 68,2 38,0 63,1 57,9 18

Berlin 81,5 12,1 52,1 43,5 66,8 82,8 56,4 19

Dublin 66,7 12,4 66,0 41,2 66,0 69,4 53,6 20

Vilnius 0,0 100,0 61,4 46,4 32,0 80,8 53,4 21

Bratislava 66,7 73,8 56,9 35,7 3,8 34,9 45,3 22

Riga 6,7 58,8 51,2 52,7 68,6 24,2 43,7 23

Bryssel 46,7 22,8 36,5 34,3 65,2 53,6 43,2 24

Rom 100,0 8,8 2,5 3,8 56,3 73,4 40,8 25

Sofia 80,0 55,6 4,7 0,0 46,9 0,0 31,2 26

Aten 92,6 0,0 0,0 41,7 26,2 0,0 26,8 27

Indikatorer Geografisk nivå Inverterad, N=nej, J=ja Definition Källa

Mordfrekvens NUTS3 J Antal mord per 100,000 människor, genomsnitt över de tre senaste åren. År 2015 har 
exkluderats från Paris på grund av terroristattacker i staden.

OECD

Upplevd säkerhet Stad N Procentandel som känner sig trygg när de går runt ensamma på natten i sin stad. Eurostat Urban Audit

Upplevd brottslighet Stad J Index över "ökad brottslighet under de tre senaste åren". Numbeo

Företagskostnader för brott och våld Nationell N Poäng mellan 1-7 (7 är bäst). Regional Competitiveness Index, World 
Economic Forum

Cybersäkerhet Nationell N Poängskala mellan 0-1 (1 är bäst). Global Cybersecurity Index

Förtroende för polisen Stad N Procentandel som har förtroende för den lokala polisen. Eurostat Urban Audit

11. Välbefinnande

Stad
Nöjdhet med  
grönområden Kulturella anläggningar Livsnöjdhet

Nöjdhet med  
offentliga platser Upplevd hälsa Lokal köpkraft Total indexpoäng Placering

London 98,8 79,8 92,1 91,4 71,4 69,4 83,8 1

Amsterdam 91,7 43,0 100,0 97,7 75,7 68,7 79,5 2

Stockholm 96,1 38,0 86,8 97,2 78,8 72,8 78,3 3

Luxemburg 92,8 6,7 95,6 100,0 68,0 100,0 77,2 4

Wien 94,5 37,2 96,2 99,4 66,4 66,9 76,8 5

Oslo 100,0 26,9 94,7 85,3 75,7 70,6 75,5 6

Paris 85,2 79,2 76,4 86,7 54,2 53,2 72,5 7

Bryssel 85,9 42,1 77,4 82,7 73,5 69,7 71,9 8

Köpenhamn 95,2 32,0 90,6 86,3 62,2 65,0 71,9 9

Berlin 90,3 36,0 91,2 85,3 51,1 77,3 71,9 10

Helsingfors 98,1 14,3 96,5 91,7 59,0 65,9 70,9 11

Dublin 89,7 8,0 87,7 75,4 100,0 50,4 68,5 12

Ljubljana 90,3 22,5 91,2 93,4 54,2 24,1 62,6 13

Prag 77,5 24,6 85,2 87,8 41,8 36,3 58,9 14

Madrid 59,8 23,8 73,6 66,4 77,0 37,7 56,4 15

Tallinn 87,5 19,9 74,8 83,3 27,5 31,0 54,0 16

Zagreb 81,7 11,1 79,6 87,0 37,8 17,4 52,4 17

Warszawa 84,8 18,7 81,4 73,3 36,2 18,8 52,2 18

Vilnius 87,3 15,4 83,3 91,2 0,0 29,6 51,1 19

Rom 46,6 60,7 66,0 35,7 70,6 12,4 48,7 20

Bratislava 39,8 7,6 84,3 61,5 50,3 26,8 45,0 21

Budapest 62,8 27,5 36,5 83,6 32,0 17,8 43,4 22

Riga 87,2 19,5 53,5 76,7 2,4 11,6 41,8 23

Sofia 54,2 9,5 55,7 42,3 55,6 10,8 38,0 24

Lissabon 59,4 16,5 54,7 70,9 10,3 8,5 36,7 25

Bukarest 50,6 8,7 42,5 38,2 66,1 10,5 36,1 26

Aten 0,0 11,2 0,0 0,0 87,6 0,0 16,5 27

Indikatorer Geografisk nivå Inverterad, N=nej, J=ja Definition Källa

Nöjdhet med grönområden Stad N Procentandel som är nöjd med stadens grönområden, som exempelvis offentliga parker 
eller trädgårdar.

Eurostat Urban Audit

Kulturella anläggningar Stad N Index bestående av: (i) antalet UNESCO-världsarv, (ii) antalet museibesök per capita och 
(iii) antalet teatrar i staden. 

UNESCO, Eurostat, World Cities of Culture 
Forum, Oxford Economics

Livsnöjdhet Stad N Procentandel som är nöjd med det liv som denne lever. Eurostat Urban Audit

Nöjdhet med offentliga platser Stad N Procentandel som är nöjd med stadens offentliga platser, som exempelvis marknader, 
torg och gågator.

Eurostat Urban Audit

Upplevd hälsa Nationell N Procentandel som upplever att de har god eller mycket god hälsa. Eurostat Urban Audit

Lokal köpkraft Stad N Lokalt köpkraftsindex, normerat efter New York=100.. Numbeo

10. Hållbarhet

Stad Koldioxidutsläpp Förnybar energi Luftkvalitet Elektrifiering av fordon Dricksvatten Total indexpoäng Placering

Oslo 70,4 100,0 74,3 100,0 91,7 87,3 1

Stockholm 100,0 81,7 100,0 5,7 88,4 75,2 2

Helsingfors 61,8 68,0 83,4 1,1 100,0 62,8 3

Köpenhamn 81,1 68,2 72,3 5,7 76,8 60,8 4

Riga 96,4 92,8 45,7 0,7 47,8 56,7 5

Lissabon 89,0 37,8 72,9 3,0 69,1 54,3 6

Wien 69,4 56,6 39,9 4,9 96,2 53,4 7

Aten 78,4 14,0 54,4 : 64,5 52,8 8

Madrid 83,2 18,3 78,7 1,4 78,8 52,1 9

Bratislava 78,6 8,9 38,3 : 70,2 49,0 10

Vilnius 94,9 36,6 15,9 0,8 87,2 47,1 11

Zagreb 95,6 38,8 21,5 0,2 77,3 46,7 12

Tallinn 27,4 31,6 87,0 1,9 78,5 45,3 13

Ljubljana 72,6 24,3 29,0 1,5 97,1 44,9 14

Rom 84,4 28,0 44,6 0,3 56,6 42,8 15

Amsterdam 55,6 0,0 51,7 10,5 82,0 40,0 16

Sofia 80,4 10,6 21,3 : 45,2 39,4 17

Dublin 65,3 10,1 75,8 3,4 41,3 39,2 18

London 84,2 10,1 54,2 1,9 34,4 37,0 19

Paris 90,8 10,4 42,3 4,9 36,1 36,9 20

Prag 48,2 11,1 36,9 0,9 79,7 35,4 21

Berlin 57,4 19,0 48,1 2,6 47,8 35,0 22

Budapest 89,8 13,3 6,2 1,5 60,3 34,2 23

Bukarest 97,4 30,4 16,4 0,1 0,0 28,9 24

Bryssel 60,6 4,3 38,7 2,3 28,3 26,9 25

Luxemburg 0,0 4,3 48,1 4,9 67,0 24,9 26

Warszawa 60,2 7,2 0,0 0,0 48,1 23,1 27

Indikatorer Geografisk nivå Inverterad, N=nej, J=ja Definition Källa

Koldioxidutsläpp Nationell J CO2-utsläpp i ton, per capita. World Bank

Förnybar energi Nationell N Förnybar energi, procent av primär energiförsörjning. OECD

Luftkvalitet Stad J PM2.5 Årligt medelvärde, ug/m3. European Environment Agency

Elektrifiering av fordon Nationell N Procentandel med helt eldrivna personbilar av totala beståndet, genomsnitt, 2018-2019. Eurostat

Dricksvatten Stad N Dricksvatten kvalitet och tillgänglighet. Numbeo

Appendix 103102Konkurrenskraftsindex 2022



Stockholms Handelskammare
Brunnsgatan 2
Box 160 50
103 21 Stockholm
Tel: 08-555 100 00
stockholmshandelskammare.se

Ansvarig analys: Stefan Westerberg, chefekonom,  
stefan.westerberg@stockholmshandelskammare.se
Formgivning: OTW
Omslagsfoto: Johan Fowelin




