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om rapporten
I denna rapport presenteras resultaten av en studie om Stockholm som startupstad som bygger på 
omfattande research, en undersökning bland startupföretag i Stockholm, samt intervjuer med experter 
från några av världens främsta startupregioner som på olika sätt har insyn i startupvärlden. Totalt har  
43 startupföretag baserade i Stockholm intervjuats om Stockholms styrkor och svagheter ur ett startup-
perspektiv. Sex internationella experter har fått svara på vad som gör en startupstad framgångsrik och  
hur de ser på Stockholm som startupstad utifrån.

Tyler Crowley, som utöver att driva 
sitt startupföretag Skweal jobbar som 
rådgivare åt städer och regioner som 
vill bygga upp sitt startup-community. 
Han är bland annat styrelseledamot i 
SUP46 samt står bakom det månatliga 
eventet STHLM Tech Meetup.

Miriam Olsson Jeffery, frilansande 
teknik- och ekonomijournalist som 
rapporterar från Silicon Valley i 
bland annat Svenska Dagbladet och 
Internetworld.

Rebecca Fannin, författare och jour-
nalist på bland annat affärstidningen 
Forbes och bosatt i San Francisco.  
Hon är grundare till nätverket Silicon 
Dragon Ventures som kopplar ihop 
investerare och entreprenörer globalt.

Avner Warner, Director of International 
Economic Development i Tel Aviv med 
ansvar för att lyfta Tel Aviv som global 
startupregion. 

Simon Schaefer, affärsängel och 
grundare av den 16 000 kvadratmeter 
stora inkubatorn Factory som erbjuder 
kontorsplatser, mötesplatser och 
anordnar events för startupföretag i 
centrala Berlin. 

Raf Weverbergh, journalist som driver 
den digitala mötesplatsen och bloggen 
Whiteboard med syfte att uppmärk-
samma och knyta samman europei-
ska entreprenörer och startupföretag. 
Bosatt i Bryssel.
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MeD STARTUPföReTAgen 
växeR STOCKHOLM 

I februari år 2000 var Stockholm på framsidan av det amerikanska nyhetsmagasinet 
Newsweek med rubriken ”Stockholm – Hot IPOs and Cool Clubs in Europe’s Internet  
Capital”. En ung Jonas Birgersson intervjuades om Stockholmsundret, som förklarades med 
den utbredda satsningen på snabbt och trådlöst bredband, och drivna, kreativa och talang-
fulla entreprenörer som tog tillvara på de många möjligheterna. 

Mats Wennberg, då vice vd på Microsoft i Europa, kommenterade situationen med att  
”hela Stockholm känns som ett startup”. Handelsstudenter startade eget direkt efter examen 
istället för att börja på stora företag som Ericsson eller Electrolux. Tillgången till investerare 
och kapital verkade vara oändlig. Boomen inom IT innebar också ett uppsving för svenskt 
mode, musik, restauranger och nöjesliv.  

En månad senare sprack IT-bubblan. Det skulle dröja drygt sju år tills Stockholmsbörsen 
repade sig igen. Internetbranschens och de tidigare hyllade entreprenörernas rykte var skadat 
för en lång tid framöver. 

Men de senaste åren har det börjat vända för Stockholm. Internationella medier har åter-
igen börjat uppmärksamma Stockholm som en teknikhub på frammarsch.

Det är såklart ingen slump att det är inom teknik, IT och spelutveckling som vi hittar de 
mest framgångsrika startupföretagen under de senaste åren, som Spotify, iZettle, Skype och 
Klarna. Spillrorna från IT-boomen har banat väg för en ny våg av innovativa startupföretag, 
där stor teknisk kompetens, kreativitet och högt fokus på design och användbarhet är nyckel-
faktorer bakom framgången. 

Att det går bra för startupföretagen i regionen är bra för Stockholm. En stads konkurrens-
kraft och tillväxt ökar i takt med att innovativa startupföretag bildas och expanderar. Ett 
nytt teknikintensivt jobb i Stockholm skapar tre nya jobb i den omkringliggande ekonomin.

Detta förhållande innebär också att om startupföretagens tillväxt hotas, hotas också 
Stockholms tillväxt. 

Denna rapport visar att det finns många fördelar för startupföretag att etablera sig i region-
en, som Stockholms höga livskvalitet och – som en konsekvens av denna – tillgången till  
talanger. Men Stockholm har också stora svagheter som gör att vi riskerar att förlora talang 
och entreprenörer till mer attraktiva städer i Europa och världen.

Det enskilt största hotet mot Stockholms utveckling som startupstad och i förlängningen 
Stockholms tillväxt är bostadsbristen. Bostadsbristen komplicerar rekryteringen av med- 
arbetare, gör att entreprenörer väljer andra städer för att starta sina företag, och försvårar ut-
vecklingen av ett starkt och aktivt startupkluster i Stockholm där startupföretag kan mötas, 
utbyta idéer och utvecklas. 

I denna rapport, byggd på omfattande research, expertintervjuer och en undersökning 
bland startupföretag i Stockholm, beskriver vi hur situationen för startupföretagen i  
Stockholm ser ut i dag – och presenterar vår vision för hur den långsiktigt kan förbättras  
ur ett bostads- och fastighetsperspektiv. 

Billy McCormac
Vd, Fastighetsägarna Stockholm
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Fler och fler städer börjar inse vilka fördelar  
det för med sig att startupföretag etablerar sig i 
regionen. I London storsatsar David Cameron 
på att skapa Europas motsvarighet till  
Silicon Valley med sitt Tech City-initiativ i öst-
ra London. Tel Avivs borgmästare Ron Huldai 
marknadsför med stor framgång området ”Sili-
con Wadi” internationellt med syfte att attra-
hera talang och kapital. I dag har Tel Aviv det 
högsta antalet startupföretag per capita i värl-
den. I Helsingfors investerar den statligt finan-
sierade organisationen Tekes 135 miljoner euro 
årligen i startup-företag, med det uttryckliga 
målet att Helsingfors ska bli Europas främsta 
startupstad.

Storstäder är till sin natur den självklara  
platsen för startupföretag, som till stor del  
verkar i kunskapsintensiva och högteknologiska 
branscher där utbytet av idéer och kunskap 
mellan företag är särskilt betydelsefullt. Städer 
för människor och idéer samman, vilket i sin 
tur är grogrunden för kreativitet, innovation, 
entreprenörskap och tillväxt – byggstenarna i 
en kunskapsekonomi.

Startupföretag driver tillväxt
Det växande engagemanget för att skapa 
världsledande startupkluster bland politiker 
och beslutsfattare i städer världen över grundar 
sig i de positiva effekter startupföretag har visat 

Startupföretag driver tillväxt, skapar jobb och stärker en 
regions attraktionskraft. Ett nytt jobb i ett kunskapsintensivt 
och högteknologiskt företag skapar tre nya jobb i den 
omkringliggande ekonomin.

en jObbMOTOR 
föR STORSTäDeR
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en jObbMOTOR 
föR STORSTäDeR
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sig ha på städers tillväxt och attraktionskraft.
Innovativa teknikföretag, som startupföretag 

ofta är, är särskilt viktiga för tillväxten i en 
kunskapsekonomi. Enrico Moretti, ekonomi-
professor vid Berkeley och författare av The 
New Geography of Jobs (2012), har räknat ut 
att sysselsättningsmulti-
plikatorn, det vill säga hur 
många jobb som skapas i 
den övriga ekonomin per 
nytt jobb, är särskilt hög i en 
sådan bransch.

Tillsammans med Per 
Thulin, forskare vid  
Entreprenörskapsforum,  
har han beräknat att det för 
varje nytt jobb i svenska 
kunskapsintensiva och hög-
teknologiska företag skapas 
tre nya arbetstillfällen i den 
övriga ekonomin i regionen.

En hög koncentration av startupföretag 
höjer också städers attraktionskraft, bland 
annat genom att attrahera kreativa och 
högutbildade talanger till regionen som i sin 
tur efterfrågar restauranger, caféer, kultur och 
fritidsaktiviteter. 

Stora ambitioner att växa
Startupföretag har inte sällan internationella 
ambitioner och målet att snabbt expandera 
verksamheten, vilket leder till en stor vilja att 
anställa. Silicon Valley Bank, som årligen 
kartlägger amerikanska och brittiska start-

upföretag i Startup Outlook 
Report, kom i fjolårets 
rapport fram till att nio av 
tio startupföretag i under-
sökningen planerade att 
anställa under 2013.

När Vita Huset år 2012 
kartlade hur nya jobb 
skapats under de senaste 30 
åren kom man till slutsatsen 
att unga företag stod för en 
stor del av den amerikanska 
tillväxten. Företag som var 
yngre än fem år gamla stod 

för 44 miljoner skapade jobb under perioden, 
och för samtliga nya nettoarbetstillfällen.

I Stockholm har vi framgångsexempel som 
Klarna som grundades 2005 och i dag har över 
1 000 anställda, och Spotify som i dag har 
drygt 1 200 anställda världen över. 

“Startupföretag är en 
jobbmotor som förändrar 
hela samhällen. Det har 
också en effekt på enskilda 
individer och gör dem 
mer entreprenöriella och 
framåttänkande; det för-
ändrar mentaliteten hos 
människor.” 

simon schaefer

vad är ett startupFöretag?
alla nystartade företag är inte startupföretag, inte heller alla snabbväxande företag. den 

mest vedertagna definitionen av vad ett startupföretag är kommer från steve blank, 

serieentreprenör och författare som föreläser om entreprenörskap på bland annat stanford, 

berkeley och caltech. blank definierar ett startupföretag som ”en organisation med syfte att 

söka efter en repeterbar och skalbar affärsmodell”.
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“När skiftet i  
den globala ekonomin 

från tillverkning  
till innovation inleddes 

antogs det att den 
geografiska platsen  

skulle tappa i betydelse. 
Men det blev tvärtom; 

den betyder mer.”
enrico moretti, 

the new geography of Jobs (2012)



Silicon Valley i Kalifornien är ohotad etta bland världens 
startupregioner. Startup Eco System Report, som rankar 
världens bästa startupstäder*, placerade år 2012 Silicon 
Valley som etta inom samtliga kategorier i indexet.

Viktiga faktorer bakom Silicon Valleys framgång är 
tillgången till investerare och kapital, talanger, de många 
världsledande teknikföretagen i regionen och en dyn-
amisk och välartikulerad startupkultur som beskrivs som 
öppen, hjälpsam, som tillåter misslyckande och som drivs 
av en vilja att förändra världen.

Silicon Valley är också den region som de flesta start-
upföretag i vår undersökning bland startupföretag i 
Stockholm funderar på att flytta till, följt av New York, 
London och Berlin. 

En grundläggande förutsättning för att startupkluster skapas och blir 
framgångsrika är att städer lockar till sig kreativa och högutbildade 
människor som vill leva och bo i regionen. Hög livskvalitet är den viktigaste 
framgångsfaktorn för en startupstad. Det innebär förutom ett rikt utbud 
av kultur, nöjen och ett aktivt startup-community även snabb och enkel 
tillgång till prisvärda lokaler och bostäder i attraktiva lägen.

Den kanske viktigaste insikten i 
Startup Eco System Report är dock inte 
att Silicon Valley placerar sig högst, utan 
att det finns många regioner efter  
Silicon Valley som har utvecklats som 
startupkluster under de senaste åren. 
”Medan Silicon Valley har det överlägset 
starkaste ekosystemet för startupföretag 
var det många andra startupregioner på 
listan som knappt eller inte alls exister-
ade för bara fem eller tio år sedan. Den 
globala startuprevolutionen är här och 
är stark”, sammanfattar rapporten ut-
vecklingen.

väRLDenS
ATTRAKTIvASTe
STARTUPSTäDeR 

8
* Stockholm ingick inte i de 30 städerna som rankades i rapporten.



väRLDenS
ATTRAKTIvASTe
STARTUPSTäDeR 

viktiga FramgångsFaktorer  
För startupstäder
• Hög livskvalitet, till exempel tillgång till kultur, nöjen och fritidsaktiviteter.

• Tillgång till bostäder och prisvärda lokaler i attraktiva lägen, med närhet till andra 
startupföretag och mötesplatser.

• Ett aktivt startup-community.

• Talangkapital, till exempel genom närliggande universitet och högskolor eller 
förmåga att attrahera kreativa, högutbildade människor till regionen.

• Framgångsrika förebilder och mentorer.

• Bredband och utbyggd infrastruktur.

• Närvaro av investerare och tillgång till kapital.

9
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vikten av möteSplatSer
Tel Aviv hamnar på andra plats på listan och är 
en stad som av många lyfts fram som nästa  
stora startupregion, delvis på grund av den höga 
koncentrationen av startupföretag i staden. Tel 
Aviv har den högsta andelen startupföretag per  
capita i världen. När Tel Avivs borgmästare 
Ron Huldai i en intervju i Wall Street Journal i 
januari 2012 får frågan om varför Tel Aviv har 
lyckats så pass bra svarar han inte att det är för 
att staden investerar i startupföretag, utan för 
att de investerar i människorna bakom före- 
tagen; ”Vi skapar en miljö som tekniskt kompe-
tenta människor vill leva och bo i.” 

Det betyder bland annat att huvudgatan 
Rothschild Boulevard har rustats upp och för-
vandlats till en attraktiv mötesplats för unga 
människor, och att det i Tel Aviv finns en bar 
per 200 invånare. 

Tel Aviv erbjuder också gratis wifi över hela 
staden. När entreprenörer har möjlighet att  
arbeta från caféer och andra mötesplatser i  
Silicon Wadi – som startupklustret i Tel Aviv/
Yafo också kallas – utbyts och utvecklas idéer, 
odlas nätverk och sammanförs samarbetspart-
ners och medarbetare.

Tel Aviv har insett vikten av att erbjuda  
platser där människor inom Tel Avivs startup-
community kan mötas både under och efter 
normal arbetstid. För entreprenörer, som sällan 

arbetar nio till fem-dagar, flyter arbete och  
fritid ofta ihop. Nya idéer föds inte bara på  
kontoret, utan också på den lokala baren i mötet 
med andra startupföretag i samma situation.

livSkvalitet lockar talanger
När Endeavor Insights intervjuade 150 grund-
are av snabbväxande amerikanska startupföre-
tag om hur de valde plats för att starta företag 
kom de till slutsatsen att hög livskvalitet är 
nyckelfaktorn bakom en stads framgång som 
startupregion. Hög livskvalitet är vad som lock-
ar entreprenörer och talangkapital till en stad. 
Enligt rapporten väljer entreprenörer var de ska 
bo baserat på det personliga nätverket av andra 
kreativa entreprenörer och talanger samt livs-
kvaliteten i en stad flera år före grundandet av 
startupföretaget. Hög livskvalitet är viktigare 
än till exempel låga skattenivåer och företags-
vänliga regleringar. 

Vad som definierar hög livskvalitet kan vara 
olika för olika städer. I Berlin, som ofta nämns 
som en av Europas främsta startupregioner, 
handlar det om en kreativ och öppen kultur 
som lockar till sig innovativa människor, entre-
prenörer och teknisk kompetens från hela värld-
en. Det handlar också om en snabb tillgång till 
prisvärda bostäder och lokaler i centrala lägen. 

SoundCloud, ett av de mest framgångsrika 
startupföretagen i Berlin, är grundat av svensk-

världens tio bästa  
startupregioner

tel aviv

Silicon valley

loS angeleS 

Seattle

2

1

3

4

Enligt Startup Eco System Report 2012.
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arna Erik Wahlforss och Alexander Ljung. En 
av anledningarna till att de valde Berlin fram-
för Stockholm när de grundade SoundCloud år 
2007 var tillgången till 
prisvärda lokaler och bo-
städer, vilket utvecklas i en 
intervju i The Economist i 
maj 2013; ”Stockholms  
katastrofala hyresmarknad 
är en viktig pusselbit i för-
klaringen till varför Berlin 
är intressant för startup-
företag. En stor anledning 
till varför Tysklands  
huvudstad är så pass attrak-
tiv för entreprenörer är den 
snabba tillgången till lägen-
heter med låga hyror.”

rätt förutSättningar för  
StartupkluSter 
Startupklustret i östra London skapades till  
stor del tack vare prisvärda lokaler i området. 
Startupföretag flyttade dit, vilket i sin tur fick 
fler entreprenörer att upptäcka området, och ett  
aktivt startup-community bildades.

Paradoxalt nog gör klustret av startupföretag  
i östra London att området har blivit allt attrak-
tivare även för storföretag, vilket medfört att  
hyrorna håller på att höjas och riskerar att stänga 

ute de kreativa startupföretag som en gång  
skapade områdets attraktionskraft. Höjda  
levnadsomkostnader pekas också ut som ett av 

hoten mot Silicon Valleys 
fortsatta utveckling.

I en utvärdering av Tech 
City-initiativet, som har som 
syfte att lyfta östra London 
som startupregion, är många 
också kritiska till David  
Camerons investeringar i om-
rådet. I rapporten A Tale of 
Tech City: The Future of  
Inner East London’s Digital 
Economy av Centre For  
London (2012) menar många 
av de intervjuade startupföre-
tagen att Cameron försöker 

profitera på något som skapades av människor, 
inte av politiker. 

En av insikterna i rapporten är att startup-
kluster växer fram organiskt – det är inget  
som politiker kan skapa på konstgjord väg. Vad 
politiker, beslutsfattare och näringsliv däremot 
kan göra är att skapa rätt förutsättningar i en 
stad för att startupkluster ska ha möjlighet att 
skapas, växa och bli framgångsrika.

“De nya företagen vill sitta 
i stadskärnan. De har inte 
samma behov av forsknings- 
infrastruktur eller stora 
ytor på samma sätt som 
den traditionella indu-
strin. De grundas ofta på 
caféer eller i gemensamma 
kontorslokaler som de delar 
med andra startupföretag.” 

avner Warner

tel aviv

vancouver

london

neW york

boSton

chicago

toronto

5

6

7

9
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“En stads viktigaste tillgång är kunskaps- och 
humankapital. I dag handlar allt om att 
locka till sig talangfulla människor till staden. 
Därför är det viktigt att skapa stadsmiljöer 
som är attraktiva för dessa människor.” 
avner Warner
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De stockholmsbaserade startupföretagen i un-
dersökningen rankar tillgången till talang som 
den enskilt främsta fördelen med att finnas i 
Stockholm – tre av fyra startupföretag nämner 
det som en av stadens tre största styrkor.

”Fantastiska människor”, ”talangfulla ingen-
jörer”, ”ett stort antal kvalificerade ingenjörer”, 
”mycket kreativa människor”, ”hög teknisk 
kompetens”, ”gott om designtalang”, ”kreativa 
ingenjörer” och ”ett bra inflöde av bra männ-
iskor” är några av svaren i intervjuerna med 
startupföretagen.

Tyler Crowley, arrangör av STHLM Tech 
Meetup som varje månad lockar runt 600 en-
treprenörer, journalister och investerare, hävdar 
att Stockholm är en av de främsta städerna i 
världen när det kommer till talang per capita. 

”Skolorna och mentorskapen från tidigare 
framgångsrika entreprenörer är Stockholms 
bästa kvaliteter ur ett startup-perspektiv. Här 
finns designers, ingenjörer och entreprenörer i 
världsklass. Det är få städer som har det. Vi har 
skolor som KTH, Handels, Hyper Island och 

Berghs – vi har allt.”
De goda förutsättningar som finns i  

Stockholm, bland annat när det kommer till 
utbildning och livskvalitet, är sannolikt viktiga 
anledningar till att många högutbildade och 
kreativa människor väljer att bosätta sig och  
arbeta här, även när de är klara med studierna.

Stockholm har under flera år placerat sig 
högt i olika index som rankar världens stor- 
städer utifrån faktorer som just livskvalitet, 
innovationsförmåga, högre utbildning och sats-
ningar på forskning och utveckling.

Ett av många exempel är magasinet  
Monocles årliga Quality of Life Survey, där 
Stockholm hamnade på plats sju år 2013.  
Monocle lyfter närheten till allt, goda kollektiv-
trafikförbindelser, natur och vatten mitt i city 
samt utbudet av kultur och restauranger i världs-
klass som skäl till Stockholms höga placering.

Intressant är att dessa mer generella kvaliteter 
också framkommer i startupföretagens svar på 
frågan om vad som är Stockholms främsta  
styrkor som startupstad. 

Tillgång till högutbildade och kreativa ingenjörer och designers 
är den främsta fördelen med att finnas i Stockholm enligt 
startupföretagen. Stockholm har under de senaste åren fostrat 
flera internationella framgångsexempel, som Klarna, Spotify och 
iZettle. Men utanför Sverige är Stockholm fortfarande relativt 
okänt som startupregion – vilket påverkar möjligheten att locka hit 
de stora investerarna.

TALAngSTADen
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framgångSexempel lyfter  
Stockholm
Ett antal framgångsrika startupföretag, som 
Spotify, Skype, Klarna, iZettle, King och  
Mojang, gör att det börjar bildas en grupp 
människor som dels startar nya företag, dels 
fungerar som mentorer och affärsänglar åt nya 
innovativa startupföretag i Stockholm.

“Grundarna av Klarna spelar en fantastisk 
roll för att inspirera Handelsstudenter att själva 
starta företag. Spotify axlar en liknande roll för 
studenterna på KTH”, säger Tyler Crowley.

Den näst största styrkan med Stockholm  
enligt startupföretagen i undersökningen är 
nätverket som finns bland startupföretagen i 
staden. ”Etablerade startupföretag”, ”många  
entreprenörer som hjälper varandra”, ”en stark 
startupkultur”, ”ett fantastiskt och växande 
startup-community” och ”ett enormt antal 
startupföretag som precis är i uppstartsfasen” är 
några av kommentarerna kring Stockholms 
startup-community.

Startupkulturen i Stock-
holm beskrivs som öppen, fri 
från hierarkier, uppmunt-
rande och accepterande.

I denna kultur har flera 
nya startupföretag, som fått 
uppmärksamhet och attra-
herat intresse från investe-
rare under den senaste  
tiden, etablerats.

Bland de startupföretag 
som nyligen samlat in 
mångmiljonbelopp i kapital 
under tidiga investeringsrundor finns företag 
som bloggaggregatorn Bloglovin, e-handels-
plattformen Tictail, Magine som erbjuder 
molnbaserad tv, apputvecklaren Mag  
Interactive, Narrative som har utvecklat en  
bärbar lifelogging-kamera, app-analysverktyget 
Lookback och Vint, en app-baserad marknads-
plats för personlig träning.

Även utländska investerare börjar upptäcka 
Stockholmsföretagen. Den Londonbaserade 
riskkapitaljätten Sequoia, som bland annat 
gjorde tidiga investeringar i Google, Cisco och 
Apple, gjorde under början av året en stor  
investering i app-företaget Truecaller.

De framgångsrika startupföretagen har gjort 
att Stockholm fått viss uppmärksamhet inter-
nationellt. SparkLab Ventures, en inkubator 
baserad i Sydkorea, har rankat världens start-
upregioner i rapporten Global Technology 
Trends and Startup Hubs 2014. Där placerar 
sig Stockholm på en fjärde plats, efter Silicon 
Valley, New York och London, men före Berlin, 
Tel Aviv och Seoul.

men Stockholm fortfarande  
relativt okänt
Trots uppmärksamheten är Stockholm relativt 
okänt som startupstad bland människor i de 
främsta startupregionerna i världen.

”Här vet man generellt inte så mycket om 
Stockholm. ’Åh, är Spotify svenskt?’”, säger  
Miriam Olsson Jeffery, teknik- och ekonomi-
journalist som skriver för bland annat Svenska 
Dagbladet och Internetworld och är bosatt i 
San Francisco. 

”Samtidigt har tidningar som The Guardian 
och New York Times börjat skriva om Stock-
holmsfenomenet. Det är främst en liten grupp 
inom media som vet vad Stockholm är och  
vilka startupföretag som kommer därifrån.  
Gemene man vet det inte.”

Hon får medhåll från Rebecca Fannin,  
journalist på Forbes och även hon bosatt i San 
Francisco. 

“Stockholm anses visserligen vara ett innov-
ativt nav, men det är inte top 
of mind när jag tänker på 
startupregioner.”

Stockholm kan inte  
ensamt konkurrera med  
Silicon Valley. Lösningen 
kan ligga i att bygga upp ett 
nordiskt nätverk av startup-
städer, där Stockholm,  
Helsingfors, Köpenhamn 
och Oslo tillsammans kan 
konkurrera om uppmärk-
samhet och attrahera talang 
och kapital till regionen. 

Raf Weverbergh, journalist och bosatt i  
Bryssel, har genom Whiteboard skapat ett  
digitalt europeiskt nätverk av startupföretag. 
Syftet med Whiteboard är att ge europeiska  
entreprenörer en anslagstavla där de kan få upp-
märksamhet utanför sin lokala marknad, för att 
göra det enklare att locka till sig investerare och 
samtidigt nätverka med andra startupföretag i 
Europa. Nackdelen med Whiteboard är enligt 
Raf Weverbergh själv att det är just en digital 
mötesplats. Det fysiska mötet är extremt viktigt.

“Europas städer borde arbeta tillsammans 
och fokusera sina styrkor istället för att försöka 
bli ’den nästa startupstaden’. Vi behöver skapa 
nätverk och knyta samman startupkluster i till 
exempel Helsingfors, Stockholm och Berlin för 
att på så sätt skapa ett superkluster. Det är för 
mycket konkurrens mellan Europas städer – 
alla fokuserar på sig själva.” 

“Skolorna och mentor-
skapen från tidigare fram-
gångsrika entreprenörer är 
Stockholms bästa kvaliteter 
ur ett startup-perspektiv. 
Här finns högkompetenta 
designers, ingenjörer och 
entreprenörer. Det är  
få städer i världen som  
har det.” 

tyler crowley
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BäST MED STOCkHOLM ENLIgT  
STARTUPFöRETAgEN SJäLVA

Tillgången till talanger, som 
kreativa ingenjörer, designers 
och andra högutbildade 
människor.

Ett växande startup-community, 
med flera internationellt upp- 
märksammade framgångs-
exempel och serieentreprenörer 
som fungerar som mentorer.

Icke-hierarkiska och öppna 
värderingar.

En bra testmarknad.

Stockholm och Sveriges goda 
rykte internationellt.

kollektivtrafiken och 
närheten inom Stockholm.

Snabbt och stabilt 
bredband. 
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bOSTADS- 
bRISTen HOTAR 
TILLväxTen

Bristen på bostäder och prisvärda kontorslokaler har orsakat 
problem för nästan två tredjedelar av de intervjuade 
startupföretagen i rapporten. Bostadsbristen komplicerar och 
förhindrar rekryteringar, försvårar utvecklingen av ett tydligt 
startupkluster – och riskerar i förlängningen att hota Stockholms 
fortsatta tillväxt genom att talanger och entreprenörer väljer 
andra städer att bo och starta företag i.

Svårigheten att hitta bostäder och prisvärda 
kontorslokaler är den största svagheten med 
Stockholm enligt startupföretagen själva.  
Bostadsbristen har orsakat problem för nästan 
två tredjedelar de intervjuade företagen. Pro-
blemen handlar framförallt om att locka hit  
talanger från andra delar av Sverige och världen 
– och att behålla dem.

Ett företag uttrycker det så här: ”Vi rekryter-
ar talangfulla människor från andra delar av 
världen och har då en extra kostnad: att hitta 
någonstans för dem att bo. Sedan måste de  
flytta från sin bostad och hitta ett nytt boende, 
i genomsnitt någon gång per år, och vi riskerar 
då att förlora dem till New York, Berlin, eller 
någon annan stad – om vi inte hittar någon-
stans för dem att bo. Igen.”

Andra har delar av företaget i andra länder 
som de gärna skulle flytta till Stockholm, men 
medarbetarna har inte möjlighet att hitta bo-
stad här. 

Bostadsbristen har flera negativa konsekvens-
er. Tiden som måste läggas på att leta nytt  
boende är värdefull tid som inte kan läggas på 

att utveckla företaget, både bland grundare och 
anställda. 

För dem som har råd med en bostadsrätt 
binds stora summor upp i lägenheten, vilket gör 
att mindre pengar finns tillgängliga för invest-
eringar i det egna eller andras startupföretag.

utmaningen är att få entrepre-
nörer att välja Stockholm

Drygt hälften av de intervjuade startupföre-
tagen har redan verksamhet utanför Sverige. 
Två tredjedelar vill expandera verksamheten 
utanför Stockholm, och knappt hälften fund-
erar på att flytta vissa verksamhetsområden.

Det är dock få som funderar på att flytta hela 
företaget till en annan plats. Startupföretag 
som väl har etablerat sig i Stockholm stannar 
ofta kvar. Den kritiska punkten infaller inte 
när företaget väl har startat – utmaningen är att 
få kreativa och drivna människor att välja 
Stockholm redan innan de bestämmer sig för 
att starta företag. 

Den största anledningen till att expandera är 
att komma närmare en större marknad. Det är 
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startupFöretagens placering i stockHolm

inte ovanligt att behålla huvudkontor och ut-
veckling i Stockholm, men att flytta marknads-
avdelningen till USA.

Miriam Olsson Jeffery har tydligt märkt av att 
fler och fler svenskar kommer till San Francisco.

”Jag bodde här en vända 2007 också. Jag 
upplevde att det var få svenska startups här då, 
medan det nu finns ganska många. De har ofta 
ett kontor i Sverige med utvecklare, och så 
kommer de hit med vd och anställer affärsut-
vecklare, marknadsfolk och säljare”, säger hon.

”Anledningen till att man flyttar kan vara att 
man har sin största marknad eller sina invest-
erare här, men jag tror också att startup- 
drömmen lockar en del. Jag träffar folk vars 
största dröm är att vara här; det är trendigt att 
vara entreprenör i Silicon Valley.”

boStadSbriSten förhindrar 
utbyten mellan företag
Bristen på bostäder och prisvärda kontorslokal-
er i Stockholm innebär att det är näst intill 
omöjligt för de anställda i ett startupföretag att 
hitta boenden i närheten av varandra och också 
svårt att hitta kontor i närheten av andra start-
upföretag.

”Alla anställda sprids ut på olika platser,  
vilket gör det svårare att kommunicera och ger 
oss inte chansen att känna oss som ett riktigt 
företag”, menar ett av de intervjuade startup-
företagen i undersökningen. ”Det gör det också 
svårare att hålla möten och prata med varandra 

utan att någon utomstående råkar få reda på 
känslig information.”

Simon Schaefer är affärsängel och grundare  
av inkubatorn Factory som erbjuder kontors- 
platser, mötesplatser och anordnar events för 
startupföretag och andra innovativa människor 
mitt i Berlin. Bland annat SoundCloud och 
Mozilla sitter i deras lokaler. Factory planerar 
för att snart kunna erbjuda gratis eller subven-
tionerade bostäder i området, för att entrepre-
nörer i början av sin karriär ska kunna fokusera 
på företagandet istället för att leta bostad.  
Något som Simon menar behövs i ett Berlin där 
attraktiva bostäder i centrala lägen börjar bli 
allt svårare att hitta för nyinflyttade.

”Om du måste fokusera för mycket på bo-
ende och liknande saker har du inte möjlighet 
att fokusera på att tänka kreativt, och vara fri 
och flexibel – vilket du måste göra om du ska 
kunna skapa något. Vi håller just nu på att  
bygga lägenheter i anslutning till Factory, och 
har som mål att människor och företag ska 
sponsra dem så att talanger kan bo där gratis 
och slippa lägga tid på att oroa sig för sin bo-
stadssituation.”

Han menar att det är extra viktigt för just 
människor i startupföretag att kunna bo i eller 
nära den entreprenöriella miljön i staden, då 
arbete och fritid ofta flyter samman.

”Du behöver samla människor på ett ställe. Ju 
mer innerstadslikt det stället är, desto bättre.”

källa: startuplocation.com

EntrEprEnörs- 
kyrkan

knackEriEt

cofficE

sUp46

impact HUb 
stockHolm 

HUs24
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StartupkluSter viktigt för att  
Sätta Stockholm på kartan
I Stockholm finns Hus24 i Gamla Stan,  
Sveriges första ”co-living och co-working space” 
för globala startupföretag. Startupkollektivet 
beskriver sig själva som ett eget ekosystem för 
startupgrundare, designers, programmerare 
och investerare. Syftet med Hus24 är att entre-
prenörer ska kunna inspireras, dela idéer och 
utveckla sina startupföretag tillsammans  
dygnet runt. 

Även om inte alla entreprenörer vill bo till-
sammans finns det fördelar med att företag 
finns geografiskt nära varandra.

”Den kunskapsbaserade ekonomin är bero-
ende av fysiska kontakter mellan människor. 
Du kan använda teknik som Skype för att hålla 
kontakten med andra 
människor, men inget slår 
att faktiskt träffa någon. Att 
skapa ett startupkluster som 
allt kretsar kring är väldigt 
viktigt”, menar Avner  
Warner i Tel Aviv. 

Ett tydligt startupkluster 
i Stockholm skulle förenkla 
skapandet av ett starkt och 
aktivt startup-community, 
vilket i sin tur kan sätta Stockholm på kartan 
som startupregion internationellt och fånga 
uppmärksamhet från internationella investerare 
och journalister och öka inflödet av talanger.

Vid sidan av bostadsbristen anger de inter-
vjuade startupföretagen i undersökningen att det 
största problemet med Stockholm är bristen på 
stora investerare och tillgången till riskkapital.

”Det är svårare att hitta finansiering för  
startupföretag i Stockholm än i andra städer 
som har lyckats marknadsföra sig själva som 
startupstäder”, menar ett av de intervjuade  
företagen. 

få internationella inveSterare har 
ännu hittat till Stockholm.
SUP46, Start-up people of Sweden, ligger i  
centrala Stockholm och har som mål att för-
söka skapa ett startupkluster. I deras lokaler, dit 
entreprenörer får ansöka om att bli medlemmar 
för att få sitta, finns bland annat Instabridge, 

FishBrain och Mostphotos.
”Alla startupföretag i  

Santa Monica ligger inom 
gångavstånd från varandra. 
Det är ett problem vi har i 
Stockholm, att de är för ut-
spridda – SUP46 försöker 
samla dem”, säger Tyler 
Crowley.

SUP46 vill skapa en sam-
lingspunkt där startupföre-

tag får tillgång till centrala kontorslokaler, där 
de kan samarbeta och utbyta idéer med varan-
dra, och dit internationella investerare kan 
komma när de besöker Stockholm.

sämst med stockHolm enligt  
startupFöretagen sJälva

“Talang är den viktigaste 
tillgången för alla företag. 
Att flytta folk till Sverige är 
extremt dyrt. Vi har missat 
flera starka rekryteringar 
på grund av problem med 
att hitta bostäder åt dem.” 

startupföretag

Brist på bostäder och 
prisvärda lokaler.

För få stora investerare 
och svårt att få tillgång till 
kapital.

Regleringar och skatter  
(till exempel beskattningen 
av optioner).

Några nämner också kylan, 
att Stockholm är dyrt, litet och 
ligger långt ifrån andra viktiga 
startupregioner och marknader.

Det börjar också anas en  
brist på talanger i Stockholm, 
liksom i många andra av 
världens startupregioner.
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fASTIgHeTS- 
ägARnAS vISIOn 
ett stockHolm med Hög livskvalitet  
som attraHerar talanger

Stockholms politiker, byggföretag och fastig-
hetsägare kan inte skapa startupkluster. Men vi 
kan skapa en attraktiv stad där dessa människor 
väljer att bo, leva och starta företag. Där de kan 
mötas, där idéer utbyts och utvecklas och där 
innovationer föds.

Startupföretag kännetecknas av att de drivs 
av unga talanger, entreprenörer, designers och 
programmerare. De här människorna är sam-
tidigt del av en grupp som i dag har särskilt 
svårt att hitta en bostad i Stockholm. De är 
unga och de kommer ofta från andra delar av 
Sverige och världen. De saknar just de två saker 
som kan ge en entrébiljett på Stockholms  
bostadsmarknad – många år i bostadskön eller 
ett stort eget kapital.

Fastighetsägarna Stockholm har en vision 
om en väl fungerande bostadsmarknad i Stock-
holm. En bostadsmarknad som bidrar till att  
de som bor här och de som vill bo i Stockholm 
kan uppfylla sina livsdrömmar. En bostads-
marknad där det är enkelt att finna en ny  
bostad och enkelt att byta den bostad man i  
dag har. I visionen är Stockholm en levande och 
attraktiv storstad med ett diversifierat närings-
liv samt ett bra kulturutbud och tillgång till  
fritids- och nöjesaktiviteter. En stad med livs-
kvalitet som kan locka hit, attrahera och be-
hålla de bästa talangerna.

Bostadsmarknaden måste klara inflyttning-
ar, utflyttningar och omflyttningar. Stock-
holms bostadsmarknad ska kännetecknas av en 
god rörlighet och ha förmågan att kunna växa i 
samma takt som efterfrågan på fler bostäder.

Dagens situation är långt ifrån visionen.  
Dagens bostadsmarknad i Stockholm känne-
tecknas istället av extremt låg rörlighet, fram-
förallt i hyresbeståndet, och nybyggandet sker 
inte i alls den takt som regionens befolkning 
ökar. Bostadsbristen är akut och detta är direkt 
motverkande för Stockholmsregionens attrak-
tionskraft och hindrar startupföretag från att 

etablera sig i här. Och situationen är akut.  
Löser vi inte bostadsfrågan för de talanger som 
företagen vill anställa så riskerar vi att företagen 
flyttar till andra mer attraktiva städer där  
bostadsmarknaden fungerar och där talangerna 
finner den livskvalitet som efterfrågas. Haveriet 
på Stockholms bostadsmarknad är ett stort hot 
mot Stockholms tillväxt.

För att förändra detta och nå visionen  
måste det till en ny bygg- och bostadspolitik 
som leder till målet om en väl fungerande  
bostadsmarknad. Det finns ingen enskild åt-
gärd som i ett alexanderhugg löser bostads- 
bristen. Reformerna som behövs är många.

De enorma utmaningar som Stockholm står 
inför kräver ett ännu tätare samarbete mellan 
politiken, staden, näringslivet och lokalsam-
hället. Genom ökad samverkan blir det lättare, 
mer effektivt och billigare i längden.

Denna samverkan i bostadsbyggandet skulle 
bland annat behöva handla om att påskynda 
planprocesser för att få upp tempot i byggandet. 
En ökad samverkan mellan kommunerna skulle 
också innebära en möjlig utgångspunkt för att 
harmonisera de olika regler, krav och miljö-
normer som gäller för byggandet i Stockholms- 
regionen. Det i sig kan leda till minskade bygg-
kostnader och en betydligt mer effektiv process 
för de företag som ska bygga bostäderna. 

Väldigt många människor vill bo i Stock-
holms innerstad och här vill också startupföre-
tagen finnas. Men ytan räcker inte till för alla. 
Därför måste en betydligt större del av Stock-
holm skapas med de värden som efterfrågas och 
som innerstaden erbjuder.

För den utvecklingen är fastighetsägarna be-
redda att ta ett stort ansvar för att vara med och 
utforma en attraktiv region där talanger får bo-
stad och där startupföretagen hittar bra lokaler 
för sina verksamheter.



Förutsättningar För en Fungerande 
bostadsmarknad i stockHolm

• Regelverken kring plan- och byggprocessen måste förenklas så att 
byggprocesserna blir förutsägbara tidsmässigt och kraftfullt kortas ner. 

• kommunernas markpolitik måste förändras så att mer mark 
tillgängliggörs för att bygga den typen av bostäder som talangerna 
efterfrågar.

• kommunerna måste samverka för att öka produktionen av nya bostäder.

• kollektivtrafiken måste byggas ut så att fler platser kan bebyggas med 
goda kommunikationer för de boende.

• konkurrenssituationen på byggmarknaden måste förbättras.

• En ökad rörlighet behövs i det befintliga beståndet så att fler bostäder 
tillgängliggörs på marknaden.

• Hyresförhandlings- och hyressättningssystemet måste förändras för att 
öka incitamenten att producera hyresrätter samt öka rörligheten i dessa.

• Beskattningen av bostäder, beskattning av köp och försäljning av 
bostäder och moms på byggande måste förändras för att möjliggöra 
ökat boende samt ökad rörlighet bland befintliga beståndet.

Foto: matilda Holmqvist (miriam, sid 2), per bredberg (sid 18). övriga bilder istockphoto.com.



Fastighetsägarna Stockholm
Box 12871 | 112 98 Stockholm  

Fastighetsägarnas hus | Alströmergatan 14
 www.fastighetsagarna.se/stockholm


