
Jämförelse av hur regionala drivkrafter för 

svenska regioner står sig i ett europeiskt 

perspektiv 

Regionernas kamp 

November 2014 



Under de senaste två decennierna har svensk 

ekonomi haft en relativt god långsiktig tillväxt. 

Karaktäristiskt för utvecklingen är dock att den 

inte har fördelat sig jämnt. Vissa regioner har 

haft en starkare utveckling, andra en svagare. 

En förklaring till utvecklingen står att finna i att 

tillväxtens drivkrafter har kommit att bli allt mer 

regionala.  

Syftet med denna rapport är att beskriva vilka 

de regionala drivkrafterna är, belysa hur 

svenska regioner står sig i ett europeiskt 

perspektiv samt lyfta fram hur svenska regioner 

och kommuner har utvecklats med avseende 

på ett antal centrala utvecklingsindikatorer. 

Avslutningsvis diskuteras några frågeställningar 

för att bejaka en positiv utveckling för svenska 

regioner. 
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Tillväxtens drivkrafter 
Regionerna är de nya nationerna 

En ytterligare drivkraft för tillväxt är storlek och täthet. Ju fler 

aktörer som samlas nära varandra, desto större blir 

potentialen för att dra nytta av varandras kunskaper, kapital, 

kunder eller nätverk.  

Sådana nyttor accentueras av ett väl fungerande samspel 

och kommunikation mellan människor, kapital, kunskap,  

kunskapsöverföring  och leder till snabbare utveckling av nya 

tjänster och produkter – det vi kallar innovationer. 

Det är dessa faktorer och deras förutsättningar som i policy-

sammanhang är regionernas ”verktygslåda” i den globala 

konkurrensen. 

 

 

Regioneras ökande betydelse som centra för den 

ekonomiska utvecklingen konceptualiserades för 30 år 

sedan av den amerikanske ekonomen och 

Nobelpristagaren Paul Krugman med begreppet ”den nya 

ekonomiska geografin”. Det paradoxala i utvecklingen är 

att ju mer internationaliserad och global världsekonomin 

blir, desto mindre blir de ekonomiska geografier som 

konkurrerar med varandra. Vi går från nationernas kamp till 

regionernas kamp.    

I grunden för förändringen ligger en allt snabbare teknisk 

utveckling, billigare transporter och effektiv 

informationsteknik. Sammantaget har dessa förändringar 

”förtätat” världen, globaliserat ekonomier och gjort 

konkurrensen gränslös. Av samma skäl kan tillväxtens 

drivkrafter variera och flytta mellan olika platser vid olika 

tidpunkter och företagen likaledes snabba att flytta efter.  

I denna nya kontext minskar råvarornas och de geografiskt 

bundna produktionsfaktorernas betydelse till förmån för 

immateriella konkurrensfaktorer som humankapital, 

kunskap och kunskapsöverföring. Man kan istället tala om 

ett regionalt system bestående av olika typer av 

infrastruktur för kommunikation, kunskapsuppbyggnad, 

transporter, entreprenörskap, företagande och 

innovationer. I samspelet mellan dessa attraheras nya 

produktionsfaktorer såsom människor och kapital, och ur 

det regionala systemet kommer nya produkter och tjänster 

– alltså tillväxt. 



Mått på tillväxtens drivkrafter 

• Sysselsättning – hur stor andel av befolkningen arbetar och 

hur växer sysselsättningen? I vilka branscher sker 

sysselsättningstillväxten? En viktig faktor är också hur stor 

tillgänglighet det finns till potentiella arbetsgivare 

• Företagens villkor – hur upplevs företagsklimatet i 

kommunerna och vilka är företagens 

utvecklingsutmaningar? 

• Näringsliv - Branschbredd och branschkoncentration: 

Kommuner med endast få arbetsgivare blir känsliga för 

konjunkturella svängningar. Hur diversifierat är näringslivet 

och arbetsmarknaden? Nyföretagande är viktigt för förnyelse 

och utveckling 

Med utgångspunkt i beskrivningen ovan finns det ett antal 

indikatorer som kan illustrera hur väl anpassad en region är i 

”den nya ekonomiska geografin”. Det finns förstås väldigt 

många, men några av dem har vi sammanställt i ett tre olika 

perspektiv – nationellt, regionalt och lokalt och sammantaget 

kan de ses som indikatorer på de respektive ekonomiernas 

konkurrenskraft.  

 

• Produktion/Inkomster – BRP (bruttoregionprodukt) mäter 

det samlade värdet av all produktion i regionen. 

Förändringen av BRP mäter tillväxttakten i ekonomin. 

Förvärvsinkomster består av inkomst av tjänst och 

inkomst av näringsverksamhet och är ett mått på 

inkomsternas nivå och utveckling 

• Demografi - Befolkningsutveckling – en grundförutsättning 

all utveckling är befolkningsutvecklingen. Stora regioner 

växer mer och snabbare än små och glesa. Hur stora är 

de svenska regioner och hur mycket växer de? Nära 

kopplat till detta är också åldersstrukturen. ”Unga” 

regioner har en stor arbetskraftspotential. ”Äldre” regioner 

står inför stora utmaningar. 

• Utbildningsnivåer – Produktion och tjänster blir alltmer 

specialiserad. Hur välutbildad är befolkningen? Hur stor 

andel av befolkningen har en eftergymnasial utbildning?  
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SVERIGE VS EUROPA VS 

VÄRLDEN 
Ekonomisk tillväxt bidrar till att lyfta stora delar av världen 



Sverige vs Världen 
BNP-tillväxt 2000-2013, index 

Den långsiktiga ekonomiska tillväxten har bidragit 

till att öka välståndet i många länder. Under de 

senaste decennierna har tillväxten tagit fart i 

många tidigare fattigare länder (Kina, Indien mfl). I 

ett internationellt perspektiv har Sverige klarat sig 

relativt bra jämfört med omvärlden. I reala termer 

har Sverige sedan 2000 haft en tillväxt som är 

bland de bästa i västvärlden. 

 

Detta har bland annat materialiserat sig i stigande 

löner, större konsumtionsmöjligheter, och mer 

resurser till den offentliga sektorn. 

 

För att förstå tillväxtens orsaker i Sverige finns det 

många förklaringar. Sverige har bl a kunnat dra 

nytta av att vara en exportekonomi som har kunnat 

sälja varor till resten av världen. Sverige är ett 

relativt bra land att investera i och Sverige är en 

kunskapsekonomi som har kunnat fylla 

produktionen av varor och tjänster med ett 

växande kunskapsinnehåll. 



Stora skillnader i Europa 
BNP per capita 2013, index EU=100 

Europa är en kontintent med stora skillnader. Mätt som 

BNP per capita (köpkraftsjusterat) ligger Luxembourg och 

Norge i topp tillsammans med Schweiz. Denna topplista 

såg likadan ut 2002.  

Europas fattiga länder utgörs av länder från östra Europa 

med BNP per capita nivåer som bara är en tredjedel av 

EU-genomsnittet. Sverige är ett relativt rikt land och har en 

välståndsnivå som ligger drygt 20 procent över EU-snittet. 

Det sker dock förändringar över tiden. De länder som har 

ökat snabbast under det senaste decenniet tillhör flera de 

som hade låga BNP-nivåer i början på perioden. Stark 

utveckling har även de tre rikaste länderna haft. Grekland, 

Island, Irland och UK är länder som har tappat från relativt 

höga nivåer, vilket återspeglar att finanskrisen har påverkat 

dessa länder kraftigt negativt. Sverige har klarat sig relativt 

väl. 

Det kan även vara intressant att titta utanför Europa. USA 

är ett rikt land (Sverige har ungefär 80% av USA:s BNP per 

capita). Dock har USA tappat en del under de senaste 

decenniet. Turkiet som vill bli en del av EU är relativt fattigt, 

men har en mycket snabb tillväxt 

 



De regionala skillnaderna är ännu större 
BRP per capita, 2011, euro 

Skillnaden i regional BNP per capita (viket kallas BRP och 
är här köpkraftsjusterat och mätt på den sk NUTS-2 nivån, 
vilket det finns knappt 300 st av) är betydligt större mellan 
regioner än mellan länder. Inner London har en regional 
BNP som är drygt 10 gånger rikare än de fattigaste 
europeiska regionerna (i bla Bulgarien ). Till de 10 rikaste 
regioner återfinns flera av huvudstäderna dit också 
Stockholm kvalar in. Västsverige kommer på plats 64 med 
en BRP-nivå som är 60 procent av den i Stockholm. De 
flesta svenska regionerna hamnar på platser kring 80-110 
plats. Där man också återfinner regioner som  som 
Katalonien i Spanien, Lissabon i Portugal och Frisland i 
Nederländerna 

Tittar man närmare på utvecklingen mellan 2002 och 
2011 visar det sig att svenska regioner överlag presterar 
sämre än den ranking man har 2011. Bäst utveckling har 
Övre Norrland haft som är den 43e snabbaste växande 
regionen i Europa. En utveckling som i hög grad beror på 
effektivisering inom ett näringsliv med högt 
förädlingsvärde. Därefter kommer Stockholm på plats 
104. Svagast utveckling har Sydsverige som är 159 
snabbast växande regionen i Europa . 

Det finns således stora skillnader mellan Europas 
regioner. Stockholm kommer relativt väl ut, men stora 
delar av Sverige tillhör inte ett Europeiskt toppskick utan 
snarare ett mellanskikt. 



REGIONER I 

FÖRÄNDRING 
All förändring börjar i fakta  

 



Vilka regioner levererar? 
Bruttoregionprodukt i svenska regioner 2011  

Bruttoregionprodukten är ett mått på den 
samlade regionala ekonomiska aktiviteten och 
utgör därmed en av de mest grundläggande 
måtten på huruvida en region ”levererar”. Det 
handlar alltså om värdet på de varor och 
tjänster som produceras i en region.   

När BRP mäts per capita delas de samlade 
produktionsvärdena med mängden invånare. I 
en region med få invånare och höga 
produktionsvärden blir BRP högt. En hög 
sysselsättningsgrad har också stor effekt på 
BRP/capita. Då arbetar en stor andel av 
befolkningen och fler bidrar därmed till 
produktionen.  

Motsatsen, en befolkningsrik region med hög 
arbetslöshet har därmed relativt få som bidrar 
till en produktionen som ska delas bland 
många.  

I Sverige är Norrbotten och Stockholm de i 
särklass mest produktiva regionerna. 
Samtidigt är det bara Stockholm som i ett  
europeiskt perspektiv håller måttet. 

Befolkningsrika och tjänsteintensiva 
storstadsregioner har de bästa 
förutsättningarna vilket också framkommer i 
diagrammet intill där två av tre svenska 
regioner placerar sig i topp fem.   



Vilka regioner levererar? 
Förändring i bruttoregionprodukt per capita mellan 2002 och 2011, i %  

BRP i absoluta tal kan förstås dölja en pågående 
förändring eller en stark utveckling i positiv eller 
negativ riktning. Därför kan det finnas anledning att 
också studera de senaste årens förändring i 
bruttoregionprodukten. Trenden de senaste åren 
indikerar då tillväxttakten i den samlade regionala 
ekonomin.  

I princip är det möjligt att produktiviteten per capita 
kan öka i utflyttningsområden där regionens 
samlade produktion – givet att den inte sjunker – 
då fördelas på en minskande befolkning. 
Motsatsen är förstås också sann, att i regioner där 
befolkningen ökar kraftigt, utan att 
sysselsättningen eller produktionsvärdena gör 
detsamma – där fördelas den existerande 
produktionen på fler människor och blir då lägre 
per person.  

Om en befolkningsökning kombineras med 
sysselsättningstillväxt i huvudsakligen mindre 
produktiva eller mindre kunskapsintensiva 
branscher påverkas också produktiviteten negativt. 

I Sverige har BRP stigit i alla län under det senaste 
decenniet. Mest har den stigit i ett relativt glest, 
råvarurikt och produktionseffektivt Norrbotten. 
Utvecklingen återspeglar även en positiv 
prisutveckling för råvaror.  

Lägst har tillväxttakten varit i Blekinge och Skåne. 



Vilka regioner attraherar? 
Befolkningen i svenska län i 

december 2013 

Människor är förstås grunden för all utveckling. Med 

människor följer också kunskap och förmågor som i 

sin tur omvandlas till  ekonomisk utveckling genom 

arbete, innovationer och entreprenörskap. När 

många människor får chans att interagera och dra 

nytta av varandras kompetens förstärks dessutom 

utvecklingen.    

Ett tydligt belägg för detta är det faktum att 

befolkningsmässigt stora regioner växer mer än små. 

Det finns alltså stordriftsfördelar, skalfördelar, 

konsumtions- och produktionsfördelar som i en 

självförstärkande spiral förstärker effekterna av att 

mycket människor lever och interagerar i en relativt 

tät miljö. Städer växer därför inte bara mer än 

glesbygd utan också snabbare.  

De tre storstadsregionerna i Sverige har därmed en 

av de mest grundläggande villkoren för en positiv 

utveckling säkrad och alltså bäst förutsättningar i 

landet för bibehållen och snabb tillväxt.  

Ju färre människor och glesare en region är, desto 

sämre är utvecklingsförutsättningarna i den nya 

ekonomiska geografin. Detta förhållande visas tydligt 

på denna och nästföljande diagram. Stora 

mellanregionala skillnader råder men gemensamt är 

att stora regioner växer mer och snabbare än små.  

 



Vilka regioner attraherar? 
Befolkningens förändring sedan 1970 

Föregående illustrationer har visat den ekonomiska 

utvecklingen och befolkningsläget i våra 21 svenska län. 

Sanningen är förstås att de också speglar varandra. En 

mycket stor del av landets, länens och kommunernas 

varierande ekonomiska tillväxt kan förklaras med 

befolkningsförändringar. Fler människor betyder större 

ekonomisk aktivitet. Det säkraste sättet att skapa 

ekonomisk tillväxt är därmed att satsa på att  befolkningen 

ökar. Men det är inte alltid synonymt.  

Rensat för befolkningsökningen hade Sverige en tillväxt på 

cirka 1 procent mellan 2007-2013. Åren innan dess, 2001-

2006, var tillväxten 15 procent rensat för 

befolkningstillväxten. Det gäller alltså att den nya 

befolkningen kommer i produktiv sysselsättning.  

Att stora regioner växer mer än små har tidigare 

konstaterats och befolkningsökningen kan normalt sägas 

ha två huvudsakliga källor; inflyttning (utrikes och inrikes) 

och organisk tillväxt (födelseöverskott). Stora regioner 

växer på båda dessa sätt medan små regioner i allmänhet 

måste vara attraktiva för inflyttning för att växa. I värsta fall 

krymper befolkningen, och är det riktigt illa krymper 

befolkningen bland de personer som befinner sig i 

arbetsför ålder. Då pressas de som stannar kvar ytterligare 

avseende det gemensamma välfärdsåtagandet.   

I tabellen intill syns detta mönster tydligt. Överst i listan 

finns attraktiva och stora regioner som i relativ mening 

växer 1 procent eller däröver i årstakt. I botten finns län 

som under senaste 40 åren tappat befolkning.       



Vilka regioner jobbar? 
Sysselsättning och förvärvsintensitet 

Bilden till höger visar sysselsatta eller förvärvsarbetande 

som andel i procent av länets befolkning i arbetsför ålder 

(20-64 år) för 2012. Måttet speglar alltså hur stor andel av 

de som kan arbeta också gör det. Begreppet kallas ibland 

också för förvärvsgrad eller förvärvsfrekvens.   

En låg förvärvsintensitet betyder att regionens näringsliv 

och arbetsgivares efterfrågan inte växer i samma takt som 

befolkningen, eller utbudet. Det kan ha systemiska 

förklaringar såsom att näringslivet i allmänhet har 

strukturella hinder för tillväxt. Men det kan också betyda att 

det råder en missmatch mellan den arbetskraftskompetens 

som finns i regionen och den typ av kompetens som 

näringslivet och andra arbetsgivare behöver och 

efterfrågar.  

Stora befolkningsökningar på relativt kort tid, såsom till 

exempel invandring kan vara en orsak till, är förstås stora 

utmaningar. Men även näringslivets omställning mot en 

alltmer specialiserad, kunskapsintensiv och 

tjänsteorienterad verksamhet kan skapa en sådan differens 

mellan utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden som i 

sin tur skapar en lägre förvärvsintensitet.  

Mindre län med god matchning mellan människors 

kunskaper och färdigheter och arbetsgivarnas behov 

kommer väl ut, medan befolkningsmässigt stora län med 

en sämre matchning på arbetsmarknaden kommer  mindre 

väl ut.        



Vilka regioner jobbar mer? 

Sysselsättning i förändring 

Till höger syns förändringen av den nyss beskrivna 

förvärvsintensiteten i Sveriges län mellan 2004 och 2012. 

Det är alltså skillnaden mellan de två åren som får illustrera 

hur förvärvsintensiteten utvecklats under åren. Under tiden 

har visserligen Sverige, och världen, genomgått en stor 

finanskris och enskilda händelser i enskilda län kan få 

konsekvenser för utfallet. Samtidigt är den långsiktiga 

utvecklingen en viktig indikator.  

I topp finns återfinns t.ex. Norrbottens län där en 

expanderande naturresursrelaterad verksamhet, 

tillsammans med ett vikande befolkningsunderlag har 

resulterat i att förvärvsintensiteten ökat under perioden.  

Här finns också Stockholms län som, trots stor 

befolkningsökning, lyckas sysselsätta en ökande andel av 

den arbetsföra befolkningen. En relativt stor branschbredd 

skyddar mot konjunkturella förändringar och en välutbildad 

arbetskraft som passar väl mot de behov som näringslivet 

har.  

I botten på diagrammet återfinns län som under dessa år  

inte lyckats sysselsätta en större andel av sin befolkning i 

åldersgruppen. I några län har den gått tillbaka och här är 

en minskande andel av befolkningen mellan 20-64 

sysselsatt.   

På det stora hela har förvärvsintensiteten utvecklats 

positivt i Sverige. Det betyder inte att arbetslösheten är låg 

eller att sysselsättningsgraden är hög – snarare att en 

något större andel sysselsätts 2012 jämfört med 2004.  



Vilka regioner utbildar? 
Eftergymnasial utbildning 

Enligt teorin för den nya ekonomiska geografin är 

kunskap en av de viktigaste förutsättningar för att 

förklara ekonomisk tillväxt. För att öka förädlingsvärdet i 

det som näringslivet producerar av såväl varor och 

tjänster och för att upprätthålla konkurrenskraften 

behövs ett allt större kunskapsinnehåll. Detta ställer 

krav på att arbetskraften har en högre, och ökande, 

utbildning. 

 

Högre utbildning är också ofta ett krav i de sk KIS-

företagen Dessa företag tillhör den Kunskapsintensiva 

tjänstesektorn och är den sektor som har uppvisat den 

snabbaste tillväxten under det senaste decenniet. 

Mycket tyder på att dessa företag också kommer att 

vara viktiga i framtiden. 

 

Utbildningsnivån varierar i svenska regioner. Högst 

utbildningsnivå återfinns i framför allt i 

storstadsregionerna. Stockholm ligger i topp, därefter 

kommer Uppsala och Skåne. Lägst utbildningsnivå och 

därmed sämst förutsättningar att klara sig i 

kunskapsekonomin är regioner som Dalarna, Kalmar 

och Gävleborg. 



Vilka regioner ställer om? 

Strukturomvandlingen är ett numera välkänt begrepp 

som speglar förändringen i näringslivets inriktning 

mot en mer kunskaps-, service- och tjänsteorienterad 

verksamhet. Från att ha varit en industriellt 

orienterad nation med tillverkande industriföretag 

vilar en allt större andel av ekonomin på 

serviceföretag som säljer tjänster och kunskap.  

Diagrammet till höger visar skillnaden i andel 

förvärvsarbetande i tjänstesektorn mot andelen 

sysselsatta i tillverkning och utvinning mellan åren 

2004 och 2012.  

Man kan förenklat säga att staplarna indikerar de 

regionala ekonomiernas tjänstefieringsgrad vid två 

tillfällen, 2004 och 2012 och därmed i vilken 

utsträckning strukturomvandlingen påverkat 

näringslivet och näringslivets behov av arbetskraft.  

Län som redan 2004 hade sin största andel 

sysselsatta i tjänstenäringarna har naturligt nog ingen 

större överflyttning av sysselsättningen, såsom till 

exempel Stockholm och Uppsala. Detsamma gäller 

län som än idag domineras av tillverknings- eller 

utvinningsindustri, såsom Norrbotten. Högt i 

diagrammet hamnar istället län som 2012 har 

genomgått en större förändring eller omställning där 

arbetskraften flyttat från tillverkande näringar till 

service- och kunskapsintensiva näringar.  



Vilka regioner har blivit 

mer entreprenöriella? 
I diagrammet redovisas etableringsfrekvensen som mäter 
antalet nystartade företag per 1000 invånare i åldern 16-64 
år. Befolkningsstorlek eller stora befolkningsförändringar 
påverkar därmed inte statistiken i direkt mening – och måttet 
ger därför en god bild av entreprenörskapet i länet. Samtidigt 
som många företag startas kan förstås många gå i konkurs 
vilket bör beaktas. Statistiken säger alltså relativt lite om de 
långsiktiga förutsättningarna eller överlevnadsgraden för de 
nystartade företagen.  

Det är snarast ett mått på befolkningens benägenhet att 
starta nya företag och därmed en viktig indikator på 
framtidstro, entreprenörskap och tilltro till de framtida 
marknads-förutsättningarna.  

Även om antalet nystartade företag i absoluta tal är intressant 
har vi här rankat förändringen mellan åren 2000 och 2013. 

I topp ligger Gotlands län där antalet företag som startas per 
1000 invånare ökat med 122 % mellan 2000 och 2013. I 
Västernorrland och Kronoberg har nyföretagandet också ökat 
kraftigt. I botten återfinns Stockholms län som, om än med 
högst absolut nivå, endast ökat med 38%. Skåne och 
Uppsala har också höga absoluta tal, men låga ökningar. I 
Norrbotten är varken absoluta tal eller ökningen särskilt hög, 
vilket sannolikt beror på förekomsten av stora specialiserade 
företag och arbetsgivare.   

Genomsnittet för alla län ligger på 11,5 startade företag per 
1000 invånare. Storstadsregioner tenderar generellt vara 
motorer för nyföretagande. Många nya företag startas i 
tjänstebranscher som behöver marknadsstorlek och därmed 
föredrar lokalisering i storstäderna.    



KOMMUNERNAS 

KAMP 
Sverige är en växande ekonomi, men det finns stora skillnader  

 - och alla är inte med på resan 



Vilka är rikast? 
Förvärvsinkomsternas nivå, 2013 

Ett mått på svenska kommuner ekonomiska nivå är 

förvärvsinkomsteranas nivå och utveckling. 

Sammanräknad förvärvsinkomst består av inkomst 

av tjänst och inkomst av näringsverksamhet. I 

inkomst av tjänst ingår förutom löneinkomst även 

inkomst från pension, sjukpenning och andra 

skattepliktiga ersättningar från försäkringskassan. 

I topp 2013 ligger nästan uteslutande 

Stockholmskommuner med förvärvsinkomstnivåer 

på drygt 300 tkr per capita.   

Bland  medelkommunerna i Sverige hittar man såväl 

småkommuner som Kungsör och större orter som 

Helsingborg.  

Bland de kommuner som ligger i botten är det ett 

flertal Norrlands- och inlandskommuner, men även 

Malmö finns med i denna grupp. 

Not. I detta avsnitt presenteras all statistik i kartor där kommunerna har delats in i 5 

grupper som är lika stora (knappt 60 kommuner per grupp). Ju mörkare färg desto 

bättre utfall (betyg 5). All statistik är hämtad från SCB om inget annat anges. 



Vilka har blivit rikare? 
Förvärvsinkomsternas utveckling 

Tittar man på förändring i procent ändras bilden 

något. Kommuner som har haft en stark 

utveckling är Kiruna, Varberg och Vaxholm. 

Kirunas utveckling kan härledas till gruvindustrins 

starka utveckling. Varberg och Vaxholm har med 

all sannolikhet dragit nytta av den utveckling som 

har skett i Göteborgs- respektive 

Stockholmsregionen.  

Bland kommuner som har upplevt en svagare 

utveckling återfinns inlandskommuner där t ex 

delar av  Dalsland, Värmland och Bergslagen har 

haft en svag utveckling.  

Kriskommuner  som t ex Trollhättan har också 

haft en svag utveckling. Även kommuner med en 

stor invandring som Södertälje har upplevt en 

svagare utveckling av förvärvsinkomsterna.  



Var är företagsklimatet bra? 
Näringslivets villkor 

 
För att en region ska kunna utvecklas krävs ett dynamiskt 

näringsliv. Nya företag ska startas, företag ska växa och ta 

marknadsandelar. För att företagen ska utvecklas på ett bra 

sätt krävs ett bra företagsklimat. Företagsklimat är ett 

mångfacetterat begrepp som inte är helt lätt att definiera på 

ett enkelt sätt. Bästa försöket har gjorts av Svenskt Näringsliv 

som under många år  har tagit fram ett mått på 

företagsklimatet. Måttet är en sammanvägning av en rad olika 

faktorer som är mer eller mindre påverkbara.  

Kartan till höger visar utfallet för 2013. Mörkt färgade 

kommuner har bäst företagsklimat enligt indexet. Ju ljusare 

desto sämre. 

Det finns en tendens till att företagsklimatet är bättre i 

storstadsregionerna och i de södra delarna av Sverige.  

I topp ligger några Stockholmskommuner men även Vellinge 

och Ängelholm ligger bra till.  

Bland de kommuner som har sämst företagsklimat återfinns 

ett antal Norrlands- och inlandskommuner. Även här går det 

att hitta kommuner från andra regioner såsom Lysekil, Sala 

och Nybro. Att många av de kommuner som har det 

strukturellt svårt också har ett sämre företagsklimat är 

problematiskt, men inte förvånande. För att få till en positiv 

regional utveckling är ett bra företagsklimat en viktig 

förutsättning. Det ska vara attraktivt för företag att startas och 

utvecklas.  

 

 



Mångfacetterat näringsliv? 
Branschkoncentration 

En central tillväxtfaktor är förekomsten av ett 
mångfacetterat näringsliv. En hög branschkoncentration 
(nivå1 i kartan) kan periodvis bidra till en god tillväxt om det 
finns en hög efterfrågan för de produkter eller tjänster 
branscherna i regionen säljer. En hög koncentration av 
sysselsättning inom vissa branscher kan indikera att 
kommunen har komparativa fördelar för specialisering inom 
just dessa branscher. Denna typ av företag väljer att 
lokalisera sig där.  

Över tiden är dock ett mer mångfacetterat näringsliv att 
föredra. Efterfrågan på olika varor och tjänster förändras 
allt snabbare och strukturomvandlingen pågår hela tiden. 
Regioner med ett mångfacetterat näringsliv har bättre 
förutsättningar att anpassa sig till förändringar. Regioner 
med ett mer ensidigt näringsliv blir betydligt mer sårbara.  

Exempel på branscher som kan vara potentiellt riskfyllda 
för kommuner att vara alltför beroende av är tillverknings- 
och byggindustrin. Dessa branscher är utpräglat 
konjunkturkänsliga. Tillverkningsindustrin lider dessutom 
av en långsiktig och strukturell tillbakagång i 
sysselsättningen. Kommuner där en hög andel av de 
sysselsatta arbetar inom tillverkningsindustrin och 
byggsektorn är därför särskilt sårbara ur både ett 
konjunkturellt och strukturellt perspektiv.  

De kommuner med mest diversifierat näringsliv återfinns 
framförallt i storstadsregionerna. Medan de med minst 
diversifierat är typiska bruksorter och mindre kommuner 
utanför tillväxtregionerna. 



Var vill man bo? 
Kommunal befolkningstillväxt 

Av central betydels för en regions långsiktiga utveckling 

är en positiv befolkningstillväxt. Det är ett uttryck för en 

regions attraktivitet och utvecklingskraft. Med en 

växande befolkning skapas ett bättre arbetsutbud som i 

sin tur attraherar företag. En växande befolkning innebär 

också ökad efterfrågan på t ex handel och annan 

service, vilket i sin tur bidrar till en ökad attraktivitet. Fler 

människor innebär också mer idéer och entreprenörskap 

vilket leder till ett mer dynamiskt näringsliv. En växande 

befolkning underlättar i de flesta fall även den 

kommunala ekonomin i och med att kostnader för 

offentlig service kan fördelas på fler invånare. På lång 

sikt är en positiv befolkningstillväxt av central betydelse 

för den så kallade försörjningskvoten (andelen arbetande 

som ska försörja de icke-arbetande) ska utvecklas på ett 

positivt sätt.  

Hälften av Sveriges 290 kommuner upplever en 

minskande befolkning medan storstäderna och 

centralorterna växer. Trenderna är starka och bidrar 

sakta men säkert till att Sverige håller på att delas upp i 

ett antal växande regioner och många som trendmässigt 

tappar. 

Utvecklingen går att vända. Exempel är kommuner som 

återfinns i närheten av storstäderna och som har bra 

tillgänglighet till de stora arbetsmarknaderna. 



Åldrandets geografi 
Andel som är yngre än 55 år 

Nära kopplat till befolkningsutvecklingen är 

åldersstrukturen. Kännetecknas en kommun eller region 

av en åldrande befolkning står man inför ett potentiellt 

stort problem. De kommuner som idag har många 

invånare i kategorin 55+ kommer tidigare än andra att få 

ett växande antal pensionärer. Detta leder i sin tur till 

stora och snara kommunalekonomiska utmaningar.  

Går stora kullar i pension kan det också leda till effekter 

på näringslivet. Vilka ska ta över de företag som har 

drivits av äldre företagare. Vilka ska jobba i dessa 

företag? I ett allt mer kunskapsintensivt näringsliv 

kommer tillgången på, och konkurrensen om, arbetskraft 

att vara en viktig framgångsfaktor. 

I delar av kommunsverige är mer än en fjärdedel av 

befolkningen 55 år eller äldre (nivå 1). Dessa kommuner 

återfinns på olika ställen i landet, men ofta en bit ifrån de 

mer befolkningstäta regionerna. Många kommuner i 

norra Sverige har stora utmaningar.  

I storstadsregionerna är befolkningen betydligt yngre. 

Här handlar utmaningen mer om att få in de unga på 

arbetsmarknaden så att de kan få en egen försörjning 

och bidra till både sin egen och den regionala 

utvecklingen. 



Här finns de välutbildade 
Andel med eftergymnasial utbildning 

En central faktor för att regioner ska utvecklas väl är 

att det finns en hög kompetensnivå. På grund av den 

internationella konkurresen kan Sverige inte längre 

konkurrera med billig arbetskraft utan arbetskraften 

måste ha hög kompetens. Personer som saknar 

högskoleutbildning löper högre också risk att drabbas 

av arbetslöshet än övriga grupper på 

arbetsmarknaden. Det beror dels på att uppsägningar 

är vanligare inom yrken som normalt inte kräver en 

högskoleutbildning, dels på att vägen tillbaka till jobb 

generellt är längre om man saknar högre utbildning 

En indikator  på en kommuns kompetensnivå är är 

andelen som har en eftergymnasial utbildning. 

De kommuner som ligger i topp är 

storstadskommuner samt universitetsorterna där mer 

än hälften av befolkningen har en högre utbildning. I 

andra ändan finns kommuner där ungefär 80 procent 

saknar eftergymnasial utbildning. 



Vissa jobbar mer än andra 
Sysselsättningsgrad, 2012 

Den regionala utvecklingen drivs av hur sysselsättningen 

utvecklas. Hur sysselsättningen utvecklas bestäms i sin 

tur av hur stort arbetskraftsutbudet är och hur stor 

efterfrågan på arbetskraft är.   

Av vikt är också att de som söker ett jobb motsvarar de 

krav och behov som arbetsgivarna har, det vill säga hur 

väl matchningen fungerar. Matchningen beror alltså på 

om den kompetens som efterfrågas finns bland de som 

söker jobb. En låg sysselsättningsgrad är ett mått på att 

efterfrågan är lägre än arbetskraftsutbudet och/eller att 

matchingen inte fungerar.  

I Sverige är sysselsättningsgraden relativt hög i norra 

Sverige vilket kan återspegla att en stark efterfrågan 

inom näringslivet. Dock kan utvecklingen här också 

förklaras av en utflyttning av de som inte har jobb samt 

att en växande andel går i pension. Båda faktorerna 

bidrar till att rent mättekniskt öka sysselsättningsgraden. 

Den är också relativt hög i Västra Götaland, Norra 

Småland, Östergötland och i Stockholmsregionen.  

Sysselsättningsgraden är lägre i t ex Värmland, 

Bergslagen och i delar av södra Sverige (stora delar av 

Skåne samt östra Småland). I Skåne torde det handla 

om en snabb befolkningsökning i kombination med en 

arbetsmarknad som inte har lyckats hantera det växande 

arbetskraftsutbudet. 



Här är lätt att byta jobb 
Tillgänglighet till arbetsplatser 

En viktig drivkraft för en positiv sysselsättnings- och 

tillväxtutveckling är att det är lätt för företag att hitta arbetskraft 

och att det också är lätt för arbetskraften att hitta rätt jobb eller 

arbetsgivare.  

Finns det ett stort och relativt lättillgängligt utbud av såväl 

arbetskraft som arbetsgivare så ökar sannolikheten att 

arbetsgivarna hittar rätt kompetens och att arbetstagarna får 

ett jobb och också  ett jobb som efterfrågas. Denna matchning 

bidrar sammantaget till att såväl sysselsättningen som den 

ekonomiska tillväxten kan utvecklas väl. 

I Sverige är det mycket tydligt att tillgängligheten till 

arbetsplatser är koncentrerat till de befolkningstäta södra 

delarna av Sverige samt några av de större städerna längs 

norrlandskusten.  

Stora delar norra Sverige saknar en god tillgänglighet till 

arbetsplatser, vilket är en stor nackdel ur ett långsiktigt 

ekonomiskt tillväxtperspektiv. 



Robusta kommuner 
En sammanvägning av viktiga faktorer 

Med utgångspunkt ifrån att i en globaliserad ekonomi där 

urbanitet, kunskap,  kreativitet och bra villkor för näringslivet är 

viktiga konkurrensfaktorer har ett sammanvägt index som 

fångar kommuners ”robusthet” tagits fram. Alla sammanvägda 

index har sina brister och detta index skall ses som indikativt. 

De variabler som har vägts ihop är höga förvärvsinkomster, 

stark utveckling av förvärvsinkomster, befolkningstillväxt i antal 

personer, andel i arbetsför ålder under 55 år, andel med 

eftergymnasial utbildning, svagt beroende av  

tillverkningsindustrin (som är en bransch som trendmässigt 

minskar), branschbredd och förekomsten av relativt många 

småföretag för att fånga ett mångfacetterat näringsliv. Vi har 

vidare inkluderat förvärvsintensitet som ett mått på förmågan 

att matcha arbetsutbud och efterfrågan. Tillgänglighetsmåttet 

som presenterades ovan har också inkluderats för att fånga i 

vilken utsträckning man som boende i en kommun kan nå 

många potentiella arbetsställen. Slutligen har Svenskt 

Näringslivs index för företagsklimat inkluderats för att fånga 

näringslivets förutsättningar. 

I topp kommer många av storstadsregionerna och 

centralorterna. Bland de mindre robusta kommunerna finns 

stora delar av norra Sverige, men även i andra delar av 

Sverige som t ex östra Småland. Värmland och  Bergslagen. I 

appendix finns en tabell över samtliga Sveriges kommuner 

rangordnade efter robusthet. 

 



VÄGAR FRAMÅT 



Regionernas kamp - vägar framåt 

Stark, men ojämn tillväxt  

Under de senaste två decennierna har svensk ekonomi 
haft en relativt god långsiktig tillväxt, den har dock inte 
fördelat sig jämnt. Vissa regioner har haft en starkare 
utveckling, andra en svagare. De som har en svagare 
utveckling kännetecknas ofta, men inte alltid, av att de 
också har strukturellt fel förutsättningar.   En växande 
andel av tillväxten har koncentrerats till 
storstadsregionerna. I dessa regioner är inte bara den 
ekonomiska tillväxten högre utan här ökar också 
befolkningen. Till detta kan läggas att tillväxtregionerna 
ofta har en yngre och mer välutbildad befolkning, ett 
mer mångfacetterat näringsliv, en större arbetsmarknad 
och även överlag ett bättre företagsklimat. 

 

Regional förändring en tillväxtfaktor 

Regioner som växer och som går tillbaks är inget nytt. 
Under 1800-talet och början av 1900-talet gick 
landsbygden tillbaka, medan städerna växte. Under 
efterkrigstiden var de råvaruproducerande industrierna 
mycket framgångsrika, vilket bidrog till en stark 
utveckling i många av de regioner som idag har 
problem. Idag är det ånyo städerna som lockar. För den 
övergripande tillväxten är just denna dynamik av central 
betydelse. För en hög ekonomisk tillväxt ska 
produktionsfaktorerna (arbetskraften och kapitalet) 
allokeras dit där de ger mest nytta. För stunden och  

 

under en överblickbar framtid är det 
storstadsregionerna som gäller och där måste bästa 
möjliga villkor erbjudas (bra utbildning, väl fungerande 
arbets- och bostadsmarknad och ett bra företagsklimat). 
Görs inte detta går Sverige miste om ekonomisk tillväxt 
och därmed en högre välståndsnivå. 

 

Nya förutsättningar och nya drivkrafter 

I grunden för förändringen ligger en allt snabbare 
teknisk utveckling, billigare transporter och effektiv 
informationsteknik. I denna nya kontext minskar 
råvarornas och de geografiskt bundna 
produktionsfaktorernas betydelse till förmån för 
immateriella konkurrensfaktorer som humankapital, 
kunskap och kunskapsöverföring. Man kan istället tala 
om ett regionalt system bestående av olika typer av 
infrastruktur för kommunikation, kunskapsuppbyggnad, 
transporter, entreprenörskap, företagande och 
innovationer. I samspelet mellan dessa attraheras nya 
produktionsfaktorer såsom människor och kapital, och 
ur det regionala systemet kommer nya produkter och 
tjänster – alltså tillväxt. En ytterligare drivkraft för tillväxt 
är storlek och täthet. Ju fler aktörer som samlas nära 
varandra, desto större blir potentialen för att dra nytta 
av varandras kunskaper, kapital, kunder eller nätverk. 



Vilka är de kloka vägarna framåt? 

Sverige håller på att delas upp i regioner med en positiv 

utveckling och goda förutsättningar och regioner med 

en negativ utveckling och sämre förutsättningar. 

Utvecklingen reser två frågor. Kan de starka regionerna 

prestera än bättre? Och kan de svagare regionerna 

bryta den negativa utvecklingen?  

 

Storstadsregionerna kan göra mer 

För att ge några svar på den första frågan så kan man 

konstatera att tillväxtregionerna måste fortsätta att 

bejaka en kunskapsdriven tillväxt. Detta innebär bland 

annat att det måste vara lönsamt att flytta till 

storstadsregionerna. På grund av en illa fungerande 

bostadsmarknad har det blivit mycket dyrt för unga 

välutbildade att flytta till framförallt Stockholmsregionen. 

Håller den utvecklingen i sig kommer Stockholm att 

tappa i tillväxttakt. Av central betydelse är också att 

storstäderna erbjuder ett attraktivt företagsklimat så att 

de företag som startas kan växa och utvecklas.  

 

Ett problem i storstäderna är också att 

arbetsmarknaden inte fungerar tillräckligt bra. Detta är 

tydligt i Skåne där sysselsättningsgraden är lägst i 

landet. En snabb befolkningstillväxt har inte i tillräckligt 

stor utsträckning fångats upp av arbetsmarknaden. En 

låg sysselsättningsgrad innebär ett regionalekonomiskt 

slöseri. Runt omkring storstäderna finns också regioner 

som skulle kunna utvecklas bättre än vad de gör. För 

dessa regioner kan en framgångsmodell vara att koppla 

ihop sig med de växande storstadsregionerna. En väl 

utvecklad infrastruktur som gör det möjligt att jobba 

centralt, men bo utanför storstaden är en modell som 

visat sig fungera för många kranskommuner till 

storstäderna. 

 



  

Svagare regioner står inför stora utmaningar 

När det gäller de regioner som har en svagare 

utveckling ser det mörkare ut. En möjlighet står till att 

högre råvarupriser bidrar till att naturtillgångar kan 

exporteras (t ex skog och malm) eller att regionerna kan 

locka till sig turister (t ex shoppingturism längs norska 

gränsen). Dessa vägar framåt är förstås tilltalande, men 

också riskfyllda. Fallande råvarupriser eller ändrade 

valutakurser kan snabbt ändra förutsättningarna. 

Regionalpolitiska satsningar är inte heller någon 

lösning. De studier som har gjorts visar överlag att 

denna typ av insatser har begränsad effekt. Till den 

bistra sanningen för många regioner är också att de har 

en mycket problematisk demografisk struktur med ett 

växande antal äldre som måste försörjas av ett 

minskande antal yngre. En utveckling som blir allt mer 

tydlig för varje år och som innebär stora 

kommunalekonomiska utmaningar. Karaktäristiskt för 

många svaga regioner är också ett relativt dåligt 

företagsklimat (enligt Svenskt Näringslivs mätningar). 

En insats som åtminstone kan motverka de utmaningar 

som finns är att försöka förbättra företagsklimatet. Gör 

det lätt att starta och driva företag och gör det lönsamt 

att driva företag.  

 

Fokusera på det som är viktigt 

Utifrån den kunskap vi har om ekonomisk utveckling 

handlar regionalekonomisk utveckling om att locka till 

sig arbete, kapital och kompetens. För att lyckas med 

detta måste det vara lönsamt att arbeta, investera och 

utbilda sig. Kan detta förbättras? Till detta ska läggas 

att infrastrukturen i bred bemärkelse är viktig. Är en 

region sammankopplad med växande delar av landet 

och omvärlden, d v s håller transportinfrastrukturen hög 

klass. Av vikt är också infrastruktur kopplad till 

utbildning. Fungerar exempelvis skolorna, och finns det 

bra högskolor. Vidare är det viktigt att företagandets 

villkor och näringslivets möjligheter att utvecklas är 

goda. Är det exempelvis lätt att driva företag och finns 

det många affärsmöjligheter?  

Många av dessa faktorer kan påverkas på nationell 

nivå, men en hel del finns att göra på regional/lokal 

nivå. Görs inte detta går Sverige miste om ekonomisk 

tillväxt och därmed en högre välståndsnivå 

 

 



Datakällor 

Graf/tabell/karta Variabel Källa 

1 BNP-tillväxt 2000-13, index Konjunkturinstitutet 

2 BNP per capita 2013, index EU=100 Eurostat 

3 BRP per capita, 2011, euro Eurostat 

Regionernas kamp 

4 BRP per capita, län löpande priser, tusen kr SCB 

5 BRP per capita, förändring 2002 och 2011 SCB 

6 Befolkning, per län i december 2013 SCB 

7 Befolkning, förändring i procent 1970-2013 SCB 

8 Förvärvsintensitet, andel förvärvsarbetande i befolkning 20-64 år, per län 2012 SCB 

9 Förvärvsintensitet, förändring, skillnaden i procent mellan 2004 och 2012 års nivåer SCB 

10 Utbildningsnivå, andel i befolkning med eftergymnasial utbildning 3 år eller längre, 2013  SCB 

11 

Förvärvsarbetande, 16+ år dagbefolkning efter näringsgren och län, skillnad i procent mellan 

2004 och 2012 SCB 

12 Etableringsfrekvens, antalet nystartade företag per 1000 invånare i åldern 16-64 år Tillväxtanalys 

Kommunernas kamp.  

Genomgående har kommunerna delats in och illustrerats i 5 grupper 

13 Förvärvsinkomsternas nivå 2013 SCB 

14 Förvärvsinkomsternas utveckling, 2000-2013, procent SCB 

15 Näringslivets villkor 2014 Svenskt Näringsliv, Företagsklimatet 

16 Branschkoncentration, mätt som ett herfindahlindex SCB, samt egna beräkningar 

17 Kommunal befolkningsförändring, 2000-2013, % SCB 

18 Andel som är yngre än 55 år, % SCB 

19 Andel med eftergymnasial utbildning, % SCB 

20 Sysselsättningsgrad, % SCB 

21 Tillgänglighet till arbetsplatser, antal arbetsplatser inom en kommuns FA-region SCB 

22 Robusta kommuner, sammanvägning av ett antal variabler WSP 



Appendix 
Kommun Län G Kommun Län G Kommun Län G 
Karlskrona Blekinge  3 Aneby Jönköpings  4 Hörby Skåne  4 

Karlshamn Blekinge  3 Vetlanda Jönköpings  4 Ystad Skåne  4 

Sölvesborg Blekinge  3 Eksjö Jönköpings  4 Sjöbo Skåne  4 

Ronneby Blekinge  2 Sävsjö Jönköpings  3 Båstad Skåne  4 

Olofström Blekinge  1 Tranås Jönköpings  3 Skurup Skåne  4 

Falun Dalarnas  4 Gislaved Jönköpings  3 Malmö Skåne  4 

Gagnef Dalarnas  4 Gnosjö Jönköpings  2 Lund Skåne  4 

Säter Dalarnas  4 Kalmar Kalmar  4 Trelleborg Skåne  4 

Leksand Dalarnas  4 Mörbylånga Kalmar  4 Svalöv Skåne  4 

Borlänge Dalarnas  3 Oskarshamn Kalmar  3 Kristianstad Skåne  3 

Mora Dalarnas  3 Vimmerby Kalmar  3 Burlöv Skåne  3 

Rättvik Dalarnas  3 Mönsterås Kalmar  3 Landskrona Skåne  3 

Malung Dalarnas  2 Borgholm Kalmar  2 Tomelilla Skåne  3 

Avesta Dalarnas  2 Västervik Kalmar  2 Hässleholm Skåne  3 

Älvdalen Dalarnas  2 Torsås Kalmar  2 Klippan Skåne  3 

Hedemora Dalarnas  2 Nybro Kalmar  2 Osby Skåne  3 

Ludvika Dalarnas  2 Hultsfred Kalmar  1 Åstorp Skåne  3 

Vansbro Dalarnas  1 Emmaboda Kalmar  1 Örkelljunga Skåne  3 

Orsa Dalarnas  1 Högsby Kalmar  1 Bjuv Skåne  2 

Smedjebacken Dalarnas  1 Växjö Kronobergs  5 Simrishamn Skåne  2 

Gotland Gotlands  3 Älmhult Kronobergs  4 Bromölla Skåne  2 

Gävle Gävleborgs  4 Alvesta Kronobergs  3 Östra Göinge Skåne  2 

Hudiksvall Gävleborgs  3 Ljungby Kronobergs  3 Perstorp Skåne  1 

Bollnäs Gävleborgs  2 Tingsryd Kronobergs  2 Nacka Stockholms  5 

Ljusdal Gävleborgs  2 Uppvidinge Kronobergs  1 Vaxholm Stockholms  5 

Ockelbo Gävleborgs  2 Lessebo Kronobergs  1 Ekerö Stockholms  5 

Sandviken Gävleborgs  1 Markaryd Kronobergs  1 Lidingö Stockholms  5 

Nordanstig Gävleborgs  1 Luleå Norrbottens  4 Täby Stockholms  5 

Söderhamn Gävleborgs  1 Piteå Norrbottens  4 Vallentuna Stockholms  5 

Ovanåker Gävleborgs  1 Kiruna Norrbottens  3 Österåker Stockholms  5 

Hofors Gävleborgs  1 Arvidsjaur Norrbottens  3 Danderyd Stockholms  5 

Kungsbacka Hallands  5 Boden Norrbottens  3 Sollentuna Stockholms  5 

Varberg Hallands  5 Arjeplog Norrbottens  2 Solna Stockholms  5 

Halmstad Hallands  5 Gällivare Norrbottens  2 Stockholm Stockholms  5 

Falkenberg Hallands  5 Jokkmokk Norrbottens  2 Tyresö Stockholms  5 

Laholm Hallands  4 Kalix Norrbottens  2 Värmdö Stockholms  5 

Hylte Hallands  2 Älvsbyn Norrbottens  2 Salem Stockholms  5 

Krokom Jämtlands  4 Pajala Norrbottens  2 Sundbyberg Stockholms  5 

Åre Jämtlands  4 Övertorneå Norrbottens  1 Upplands-Väsby Stockholms  5 

Östersund Jämtlands  4 Överkalix Norrbottens  1 Upplands-Bro Stockholms  5 

Berg Jämtlands  2 Haparanda Norrbottens  1 Huddinge Stockholms  5 

Härjedalen Jämtlands  1 Lomma Skåne  5 Järfälla Stockholms  5 

Bräcke Jämtlands  1 Kävlinge Skåne  5 Nykvarn Stockholms  5 

Strömsund Jämtlands  1 Vellinge Skåne  5 Haninge Stockholms  5 

Ragunda Jämtlands  1 Staffanstorp Skåne  5 Sigtuna Stockholms  4 

Habo Jönköpings  5 Ängelholm Skåne  5 Norrtälje Stockholms  4 

Jönköping Jönköpings  5 Höganäs Skåne  5 Botkyrka Stockholms  4 

Värnamo Jönköpings  4 Svedala Skåne  5 Nynäshamn Stockholms  4 

Vaggeryd Jönköpings  4 Helsingborg Skåne  5 Södertälje Stockholms  3 

Mullsjö Jönköpings  4 Höör Skåne  5 

Nässjö Jönköpings  4 Eslöv Skåne  5 

G = Rubusthetsgrupp 1-5, 5 är högsta grupp 



Kommun Län G Kommun Län G Kommun Län G 
Strängnäs Södermanlands  5 Sundsvall Västernorrlands  5 Tidaholm Västra Götalands  3 

Trosa Södermanlands  5 Timrå Västernorrlands  4 Svenljunga Västra Götalands  3 

Nyköping Södermanlands  4 Örnsköldsvik Västernorrlands  4 Mariestad Västra Götalands  3 

Gnesta Södermanlands  4 Härnösand Västernorrlands  2 Karlsborg Västra Götalands  3 

Eskilstuna Södermanlands  4 Sollefteå Västernorrlands  1 Essunga Västra Götalands  3 

Katrineholm Södermanlands  2 Kramfors Västernorrlands  1 Tibro Västra Götalands  2 

Oxelösund Södermanlands  1 Ånge Västernorrlands  1 Lilla Edet Västra Götalands  2 

Vingåker Södermanlands  1 Västerås Västmanlands  5 Strömstad Västra Götalands  2 

Flen Södermanlands  1 Sala Västmanlands  3 Munkedal Västra Götalands  2 

Knivsta Uppsala  5 Hallstahammar Västmanlands  3 Sotenäs Västra Götalands  2 

Håbo Uppsala  5 Arboga Västmanlands  2 Töreboda Västra Götalands  2 

Enköping Uppsala  5 Kungsör Västmanlands  2 Lysekil Västra Götalands  2 

Uppsala Uppsala  4 Köping Västmanlands  2 Åmål Västra Götalands  1 

Östhammar Uppsala  3 Surahammar Västmanlands  1 Dals-Ed Västra Götalands  1 

Tierp Uppsala  3 Fagersta Västmanlands  1 Färgelanda Västra Götalands  1 

Heby Uppsala  2 Norberg Västmanlands  1 Mellerud Västra Götalands  1 

Älvkarleby Uppsala  2 Skinnskatteberg Västmanlands  1 Bengtsfors Västra Götalands  1 

Hammarö Värmlands  5 Härryda Västra Götalands  5 Gullspång Västra Götalands  1 

Karlstad Värmlands  4 Lerum Västra Götalands  5 Lekeberg Örebro  5 

Kil Värmlands  4 Mölndal Västra Götalands  5 Örebro Örebro  4 

Sunne Värmlands  3 Partille Västra Götalands  5 Kumla Örebro  4 

Forshaga Värmlands  3 Ale Västra Götalands  5 Askersund Örebro  3 

Kristinehamn Värmlands  2 Stenungsund Västra Götalands  5 Nora Örebro  2 

Arvika Värmlands  2 Kungälv Västra Götalands  5 Hallsberg Örebro  2 

Säffle Värmlands  1 Öckerö Västra Götalands  5 Lindesberg Örebro  2 

Torsby Värmlands  1 Bollebygd Västra Götalands  5 Karlskoga Örebro  2 

Årjäng Värmlands  1 Alingsås Västra Götalands  5 Degerfors Örebro  1 

Grums Värmlands  1 Göteborg Västra Götalands  5 Laxå Örebro  1 

Storfors Värmlands  1 Lidköping Västra Götalands  5 Ljusnarsberg Örebro  1 

Eda Värmlands  1 Borås Västra Götalands  4 Hällefors Örebro  1 

Munkfors Värmlands  1 Tjörn Västra Götalands  4 Linköping Östergötlands  4 

Hagfors Värmlands  1 Ulricehamn Västra Götalands  4 Norrköping Östergötlands  4 

Filipstad Värmlands  1 Vårgårda Västra Götalands  4 Söderköping Östergötlands  4 

Skellefteå Västerbottens  4 Mark Västra Götalands  4 Mjölby Östergötlands  4 

Umeå Västerbottens  4 Skövde Västra Götalands  4 Kinda Östergötlands  3 

Vännäs Västerbottens  4 Uddevalla Västra Götalands  4 Åtvidaberg Östergötlands  3 

Lycksele Västerbottens  3 Falköping Västra Götalands  3 Ydre Östergötlands  3 

Robertsfors Västerbottens  2 Vara Västra Götalands  3 Motala Östergötlands  3 

Bjurholm Västerbottens  2 Orust Västra Götalands  3 Finspång Östergötlands  2 

Sorsele Västerbottens  2 Skara Västra Götalands  3 Boxholm Östergötlands  2 

Storuman Västerbottens  2 Grästorp Västra Götalands  3 Vadstena Östergötlands  2 

Vindeln Västerbottens  2 Tranemo Västra Götalands  3 Ödeshög Östergötlands  2 

Norsjö Västerbottens  2 Herrljunga Västra Götalands  3 Valdemarsvik Östergötlands  1 

Malå Västerbottens  2 Trollhättan Västra Götalands  3 

Nordmaling Västerbottens  1 Götene Västra Götalands  3 

Dorotea Västerbottens  1 Hjo Västra Götalands  3 

Vilhelmina Västerbottens  1 Vänersborg Västra Götalands  3 

Åsele Västerbottens  1 Tanum Västra Götalands  3 

G = Rubusthetsgrupp 1-5, 5 är högsta grupp 
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