Städernas lockelse är vår tids starkaste trend.
Men glöm Paris, Rio och New York. Just nu är
det helt andra städer som visar ekonomisk styrka.
T E X T I N G R I D K I N DA H L
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Ett uråldrigt
färdsätt möter
modern byggnadskonst i
Dubai, Förenade
Arabemiraten.

s
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äg ordet världsstad och du kommer att
tänka på Paris, New York och Milano. Du
ser turistmyllret framför Notre Dame, krit
strecken som skyndar fram på Wall Street
och Gucciväskornas glimmande spännen i
Galleria Vittorio Emanuele. Du vill dit.
Men ser man till växtkraft står sig dessa
tre älskade metropoler slätt.
De allra flesta städer som vi väster
länningar dras till växer inte längre sär
skilt snabbt. De ligger där de alltid legat
och folk fortsätter att söka sig dit för att
hitta jobb eller tillbringa några lediga da
gar i trängseln bland turisterna. Men om
man rangordnar världens just
nu mest snabbväxande städer
hamnar ingen av de väster
ländska favoriterna – med ett
undantag som vi återkommer
till – på topplistan.
i den moderna, globalise

rade världen är det helt andra
städer som visar ekonomisk
styrka. Den amerikanska
tankesmedjan Brookings
Institution har jämfört 300
metropoler i världen med
utgångspunkt från två krite
rier: årlig BNP-tillväxt och
årlig sysselsättningstillväxt.

plats nr 5:
kommersens dubai

”Mellanösterns Las Vegas” är med sin
position mitt i Persiska viken (eller ”gulfen”
som allt fler säger) porten mellan öst och
väst. Huvudinkomstkällorna är handel och
turism samt business och finansliv. Har
världens bäst trafikerade internationella
flygplats, mätt i antal världsstäder som kan
nås på en vecka. Och shoppingen, Dubais
snart sagt hela raison d’être, börjar redan
där. Butik efter butik erbjuder varor från

Håkan Ericson

Kjell A Nordström

Det är alltså rörelsen som är det viktiga.
Hur snabbt städerna växer och skapar
arbetstillfällen.
Det finns många sätt att ranka städer,
och det görs också. De flesta ger ögon
blicksbilder av BNP-talet eller hur
lyckliga invånarna är eller hur mycket en
hamburgare kostar – just i år. New York
toppar ofta sådana listor tack vare sin
ständiga och absoluta ekonomiska kraft.
Eller Köpenhamn, för där är det dejligt.
Kriterievalet gör den här listan annor
lunda mot vad vi är vana vid. Ser man
till topp 30 kan man utläsa följande: inte
mindre än 18 av de 30 ligger i
Kina. Beroende på definition
ligger bara fem eller högst åtta
i länder som har demokratiskt
statsskick. Endast en ligger i
Västeuropa.
Det märkliga är att i samma
studie har Brookings också
rankat de 20 städer där in
vånarna tjänar mest och de
20 där de tjänar minst. Inte
mindre än sex av de städer som
hamnat på ”fattiglistan” åter
finns bland 30-i-topp vad gäller
tillväxt. Det inger hopp om
den ekonomiska utvecklingen.
Oavsett vilka städer som

hela världen på 15 000 kvadratmeter.
Resten av Dubai går i samma anda.
Exempel på kända gallerior är Mall of the
Emirates där man kan koppla av från
shoppandet genom att kasta sig utför den
svarta pisten i inomhusskidbacken. Eller
Dubai Mall med sitt akvarium och
undervattenszoo. I de mindre galleriorna
skulle en svensk lätt känna igen sig. Där
finns såväl Clas Ohlson som HM och
Lindex.
Shoppingen, de märkliga byggnaderna
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(som Burj Kalifa, världens högsta skyskrapa),
de galna idéerna och naturligtvis den
oerhörda lyxen lockar inte bara turisterna.
Det krävs arbetskraft för att hålla allt i gång,
och den strömmar in från en rad länder
runt omkring. Dubai är ökänt för sitt sätt att
förslava sina ”gästarbetare”.
Viktigaste näringsgren: Handel och
turism står för en tredjedel av det totala
näringslivet. Utan shoppinggallerior står sig
Dubai slätt.

plats nr 12:
bråttom i budapest

En stad att älska för den som tycker om konst,
musik, antikviteter och vackra gamla badhus.
Men också för den som har ett snabbväxande
it-företag och behöver välutbildade men inte så
dyra programmerare. Staden öppnar en famn
för utländska studenter – hit söker sig svenska
blivande läkare och veterinärer som inte passerat nålsögonen till de svenska utbildningarna.
Den snabba tillväxttakten beror på att Budapestborna har bråttom. De när en stark längtan
efter att få glömma åren bakom järnridån och
helt tillhöra väst. Den medelklass som försvann
med sovjetregimen håller på att återhämta sig.
Men fortfarande finns stora inkomstskillnader
och än betraktas exempelvis homosexuella med
stor skepsis.Vilket rimmar illa med ambitionen att
vara en öppen stad som lockar begåvningar.
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Viktigaste näringsgren: Affärs- och
finansliv är störst, men handel och turism är på
frammarsch.

hamnar på listan får deras utveckling en
stark påverkan på den globala ekonomin.
Håkan Ericson, vd för GU School of
Executive Education vid Handels
högskolan i Göteborg, målar upp en
snabb bild av vad som händer.
– När en stad växer mycket snabbt
uppstår problem och behov som bland
mycket annat har att göra med infrastruk
tur, transporter och vattenförsörjning,
samtidigt som miljön måste värnas. Före
tag från hela världen – bland annat svenska
– strömmar till när de ser att det finns
affärsmöjligheter. Utvecklingen driver
fram inte bara nya utan också kostnads
effektiva lösningar med global potential.
Håkan Ericson har lång erfarenhet från
affärslivet, bland annat i Asien.

Budapest blomstrar på
många fronter. Affärslivet är
starkt, turismen växer och
unga från hela världen
vill utbilda sig i staden.
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plats nr 16:
chengdu mitt i
mittens rike

Kinas fjärde största stad har en
tillbakalutad attityd. Staden ligger
strategiskt nästan mitt i landet – det
”riktiga Kina”, anser många – och
fungerar som ett slags kommunikationscentral. Kulturellt, industriellt
och ekonomiskt centrum, men här
finns även många företag inom
teknologi och mjukvara. För två år
sedan rullade den första Volvobilen
ut från löpande bandet här.
Chengdu har utvecklats snabbt
ekonomiskt och här finns en speciell
livsstil som inte alls stämmer överens
med den febrila aktivitet man

n ormalt förknippar med ett
sjudande affärsliv.Tvärtom – i
Chengdu hinner invånarna ta det
lugnt och njuta av den vackra natur
som omger staden. Ingen vill missa
en tur till den berömda pandaparken, där den exotiska björnen föds
upp och lånas ut till djurparker i hela
världen. Och alla vill i lugn och ro
njuta av regionens berömda kök, det
sichuanesiska, med sin peppar och
hetta.
Viktigaste näringsgren:
Tillverkning utgör den viktigaste
inkomstkällan. Men här handlar det
inte bara om enkel tillverkning utan
även om högteknologi.
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Gamla Kina möter
det nya i tiomiljonerstaden
Chengdu. Här frodas
både tillverkningsindustri och
högteknologi.
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 ”Det är helt
andra saker än
demokrati som
avgör om en stad
ska växa snabbt.”

Han har sett hur snabb
växande städer alstrar
stark ekonomisk tillväxt
långt utanför sina
gränser. Utvecklingen
ger en ny affärslogik
som det gäller för
svenska företag att
snabbt sätta sig in i. Det
är en av anledningarna
till att Handelshög
skolan i Göteborg
erbjuder Executive MBA-utbildningar
för seniora deltagare, bland annat med
besök på högt rankade affärsskolor i Kina
och Indien.
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kjell a nordström, ekonomie doktor

och författare till boken Urban Express
nämner flera generella faktorer som bidrar
till en stads snabba ekonomiska fram
marsch. En central sådan är att dikta
turer kan skapa tillväxt genom att fatta
snabba beslut och få dem genomförda. De
behöverinte spilla tid på demokrati. Men
den strategin brukar sällan vara långsiktigt
hållbar, och enligt Kjell A Nordström kan
uppgången för flera av städerna på vår
30-lista därför bli kortvarig.
Alltför ofta handlar besluten om infra
struktur som ingen behöver. Ett exempel
på ett sådant projekt är det ryska ”innova
tionscentret” Skolkovo utanför Moskva,
ett universitetsprojekt i megaformat. Så
länge det byggs genererar det tillväxt. Men
när det är klart – vilka utländska studenter
kommer att lockas dit?
– Alla som tror att Skolkovo
kommer att generera ett enda
Nobelpris räcker upp en hand,
säger Kjell A Nordström syrligt.
Fyra av världens mest
snabbväxande städer liggeri
Turkiet, som enligt Utrikes
Ying Cheng
politiska Institutet har

” begränsad” demo
krati. I likhet med Kjell
A Nordström konsta
terar Olle Wästberg,
ledare av Demo
kratiutredningen, att
demokrati och tillväxt i
grunden har ganska lite
med varandra att göra.
– Det är helt andra
saker än demokrati
som avgör om en stad
ska växa snabbt. Starka borgmästare med
makt att genomdriva förändringar
är mycket viktigare.

D

etta gäller i stor utsträck
ning för Kina, det enskilda
land som dominerar listan.
Ying Cheng är serie
entreprenör och har en
doktorsgrad i elektro
ingenjörsvetenskap. Hon
har varit verksam på
fyra kontinenter, bland
annat som FoU-chef på
Motorola.Ying Cheng
har sina rötter nära den
kinesiska staden Hangzhou, som kvalar
in på 7:e plats bland snabbväxarna, men
har just nu sin bas i Stockholm och det
nystartade teknikföretaget InnoFusion.
– Det avgörandet för om en kinesisk stad
ska växa eller inte ligger absolut hos borg
mästaren. Men det är också större krafter
än de lokala som styr. Utvecklingen i Kina
går i vågor, där den första vågen
innebar stark tillväxt för ett stort
antal städer vid kusten, säger
Ying Cheng.
Nu kommer andra vågen:
städerna i inlandet. Bland dem
Kunming, vars huvudinkomster
kommer från tillverkning,
men också från en ökande
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30-I-TOPP

Städerna där
BNP och
sysselsättning
växte snabbast
2014.
1. Macau, Kina
2. Izmir, Turkiet
3 Istanbul, Turkiet
4 Bursa, Turkiet
5 Dubai, Förenad
arabemiraten
6 Kunming, Kina
7 Hangzhou, Kina
8 Xiamen, Kina
9 Ankara, Turkiet
10 Fuzhou, Kina
11 Wulumuqi, Kina
12 Budapest,
Ungern
13 Wuhan, Kina
14 Ningbo, Kina
15 Changsha, Kina
16 Chengdu, Kina
17 Wenzhou, Kina
18 New Delhi,
Indien
19 Kuala Lumpur,
Malaysia
20 Hefei, Kina
21 Nanning, Kina
22 Nantong, Kina
23 Ho Chi Minh
City,Vietnam
24 Xuzhou, Kina
25 Riyadh,
Saudiarabien
26 London,
Storbritannien
27 Jinan, Kina
28 Suzhou, Kina
29 Qingdao, Kina
30 Sofia, Bulgarien

plats nr 18:
medelklassens new delhi

Indiens brusande huvudstad är fortfarande en
snabbväxare, även om tillväxttakten avtar. De
mer kreativa städerna, som Mumbai och
Bangalore, har å andra sidan lugnat sig ännu
mer. New Delhi, i alla fall den del som ligger
runt den gamla stadskärnan, växer så det syns.
En rad nya shoppingcenter har vuxit upp i
närheten av den nyligen renoverade Indira
Gandhi-flygplatsen, Sydasiens största. Byggboom råder i staden, som har en annan mentalitet än andra stora indiska städer. I lokalvalet
tidigare i år vann AAP, ett parti som söker stöd
hos de fattiga väljarna. Partiledaren Arvind
Kejriwal segrade efter att ha lovat de 17 miljoner invånarna sänkt pris på el och vatten, fritt
trådlöst internet, högre säkerhet för kvinnor
och en fortsatt hård kamp mot korruptionen.
Det talas mycket om den växande medelklassen, men tillväxten går inte i samma takt för
alla. Många av de nya shoppinggalleriorna ekar
än så länge tomma i väntan på att kunderna ska
få råd att strömma till. .
Viktigaste näringsgren: Handel och turism
har gått om den byråkrati som alltid skapar viss
tillväxt i en huvudstad.

turism. Det som lockar semesterfirare
är den märkliga ”stenskogen” som finns
bara några mil utanför staden. Här reser
sig otaliga höga kalkstensformationer i
en andlös labyrint som också rymmer
vattenfall och märkliga grottor.
Världens allra mest snabbväxande
stad är än så länge Macau, känd för
sina kasinon som framför allt besöks
av prominenta kinesiska statstjänste
män. Nu är frågan hur det ska gå för
staden sedan myndigheterna utfärdat en
antikorruptionslag som väntas slå hårt
mot Macaus ekonomi.
– Många i Kina tror att Macau kommer
att försöka ta upp konkurrensen med
Hongkong om att bli en finansiell hub,
säger Ying Cheng.

En hel del kinesiska städer är snabb
växande för att myndigheterna gett
dem rätt förutsättningar. Ett exempel är
Ningbo, en hamnstad som fått särskilda
privilegier att bedriva handel med andra
länder. Till Ningbos snabba tillväxt
har bron över till Shanghai bidragit.
Bron går över Hangzhoubukten och är
med sina 36 kilometer världens längsta
transoceaniska bro.
en annan förklaring till att vissa

städer växer snabbt är urbaniseringen i
sig. När folk strömmar till en fläck skapas
automatiskt tillväxt. Stockholm, som
visserligen inte kvalar in i det absoluta
toppskiktet av snabbväxare, är en av
världens snabbast växande städer just nu.
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New Delhi växer
numera snabbare
än teknikhubben
Bangalore.

Londons finansliv g ynnas av
sin tidszon.

Staden har ett BNP i klass med
Kinas, men en sysselsättnings
tillväxt som inte står i paritet.
Trolig orsak: den bedövande
bostadsbristen.
Boken The rise of the creative
class av den amerikanske profes
sorn Richard Florida väckte stor Olle Wästberg
uppmärksamhet i början av 2000-talet och
man talar fortfarande om kreativa städer.
Med det menas sådana som välkomnar
såväl högteknologi som konst och därmed
drar till sig innovativa personer i en uppåt
gående kreativ spiral. Tänk Silicon Valley,
som ju ingen diktatur har planerat och
som därför frodas. Ingen infrastruktur som
byggs där är onödig, allt är baserat på behov.
– De städer som just nu växer snabbast
i världen är på många sätt raka motsatsen
till kreativa, påpekar Kjell A Nordström.
Här är Olle Wästberg av delvis annan
uppfattning. Han har besökt många av
städerna på 30-listan, och det förvånar
honom inte att exempelvis flera turkiska
städer finns med. Han menar att man
där ändå på sina håll kombinerar just
kreativitet och tillväxt.
– Ett exempel är Istanbul, som är enormt
kreativt med massor av konstgallerier
och starka politiska känslor. Jag var där
för en tid sedan och hamnade mitt i en
märklig demonstration där män hade
klätt sig i minikjolar för att protestera mot
kvinnovåldet.
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plats nr 26:
ledaren london

Den enda riktigt snabbväxande väst
europeiska staden. Brukar nämnas i
samma andetag som Paris och New York,
men båda dessa sackar just nu efter när
det gäller BNP- och sysselsättningstillväxt.
Vad har London som andra städer inte
har? Svaret är komplext: En stark historia
som centrum för det som en gång var
imperiet där solen aldrig gick ned.
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Olle Wästberg ställer sig
frågan: I vilken av de 30 mest
snabbväxande städerna skulle
man vilja bo eller ens tillbringa
några dagar? Svaret är – inte
många. I de flesta fall lockas
västerlänningar hellre till
andra städer i respektive land.
Exempelvis skulle man som europé
välja Shanghai eller Hongkong före
snabbväxaren Qingdao, trots att staden
beskrivs som Kinas Riviera med stränder,
palmer och spännande arkitektur. Men
varför resa dit när det trots allt är så
mycket trevligare i Nice?
– När det gäller Indien skulle man
hellre slå sig ner i Mumbai, som har
en spännande kultur, eller i Goa. Inte i
snabbväxande men byråkartiska Delhi.
Och kvinnoförtrycket i Saudiarabien
gör att en stad som Riyadh är svår för
västeuropéer, säger Olle Wästberg.
över vilka
städer som växer snabbast ser man alltså
olika saker beroende på om man tittar
genom ekonomens, diplomatens eller
teknikentreprenörens glasögon. Och en
sak är säker: listan över de städer som
vitaliserar världsekonomin kommer att
ändras snabbt. Budapest har till exempel
avancerat 189 platser på ett år, upp till
en 12:e plats. Så räkna med att listan ser
annorlunda ut redan nästa år. ■

granskar man listan

Ett geografiskt läge som ger tidsmässiga fördelar jämfört med New York
när det gäller business med Asien.
Och – inte minst – näst efter Dubai
världens bästa flygförbindelser med
andra världsmetropoler.
Viktigaste näringsgren: Affärer och
finanser utgör nästan hälften av hela
stadens näringsliv. Ohotad ställning som
världens viktigaste finansiella hub.
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Växande metropoler ger nya investeringsmöjligheter

När Christian Granquist, förvaltare av Handelsbanken Tillväxtmarknadsfond,
letar efter intressanta bolag att investera i har han speciella glasögon på. Städernas
dragningskraft ger helt nya möjligheter. T E X T I N G R I D K I N DA H L

”Generellt är
städer och regioner med många
unga människor
mest intressanta.”


niskorna som bor där att hoppa över ett
eller flera steg i stadsutvecklingen. Vissa
snabbväxande städer satsar mindre på
köpcenter. Man söker sig till staden för
att man är ung och vill ha jobb, och så
bildar man familj och plötsligt ser man
möjligheten att spara tid genom att
e-handla den där snygga handväskan

i  stället för att ta sig till en butik.
– När fler dras till städerna uppstår
ofta vattenbrist och det finns goda
möjligheter för företag som arbetar med
att lösa vatten- och avloppsproblemen.
Runt om i världen är det vanligt att
vattenföretagen är privatägda, vilket ju
är en förutsättning för att vi ska kunna
investera.
Vilka städer eller regioner ser du som
mest intressanta just nu?
– Vi tittar mycket på demografin när
vi fattar investeringsbeslut. Generellt
är städeroch regioner med många
unga och köpstarka människor mest
intressanta. I folkrika områden som
Indonesien och Filippinerna, där en
stor del av befolkningen är ung, ser vi
stora möjligheter och får det allt bättre
ekonomiskt ställt. ■

HANDELSBANKENS TILLVÄXTMARKNADSFOND

Investeringsteman med stark
k oppling till städernas tillväxt:
Urbanisering, växande
medelklass.
Demografi och h älsotrender.
Global vattenförsörjning.
Global infrastruktur.
E-handel och molntjänster.
Digitala betalningar.
Turism.
Industriell automation.
Content is king
– värdet av innehåll stiger
i en digital värld.
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Hur gör du för att hitta
rätt investeringar på tillväxtmarknaderna?
–  Vi arbetar med ett
antal investeringsteman
som dominerar fondens investeringar
(se lista nedan). Bolagen väljs inom
områden där tillväxten bedöms bli
särskilt hög och drivs av strukturella
förändringar, inte bara makro
ekonomiska aspekter. Genom att jobba
aktivt med dessa teman landar vi i vitt
skilda delar av världsekonomin.
På vilket sätt påverkas investeringarna av
att vissa städer växer väldigt snabbt?
– Urbaniseringen för med sig en rad
problem som måste lösas. Vilket också
innebär affärsmöjligheter. Människor
måste ha bostäder, mat, vatten och
transporter. De måste också ha skolor,
sjukvård och äldrevård, och de vill
ha rekreation och underhållning. Vi
söker upp företag som arbetar med
dessa o mråden i tillväxtregioner och
utvärderardem utifrån affärsmässiga och
finansiella kriterier. Bolag som vi anser
kommer att vara uthålliga i tillväxt och
avkastning, satsar vi på.
Urbaniseringen är en av de starkaste
trenderna i sig. Ser du några subtrender?
– Ja, e-handel är exempel på en sektor
som växer mycket snabbare på till
växtmarknader än i Europa eller USA.
Andelen e-handel av den totala detalj
handeln ligger på åtta procent i USA,
men 15 procent i Kina. När en stad eller
en region växer snabbt tenderar män

