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FÖRORD

Nu har ett år gått sedan den förra versionen av Regionernas 
kamp lanserades, och det är dags för en uppdatering. Vi 
kunde förra gången konstatera att svensk ekonomi haft en 
god utveckling under merparten av två decennier, men att 
utvecklingskraften var ojämnt fördelad i riket. Dessa huvudsakliga 
iakttagelser består. Men det händer mycket i vår omvärld och 
även om den grundläggande utvecklingen på många sätt är 
positiv har Sverige under den tid som gått fått ett antal nya 
utmaningar att hantera. 

I särskilt fokus har den kraftigt ökande flyktinginvandringen stått 
och de svenska samhälls- och välfärdsfunktionerna är satta under 
betydande press. Initialt mottagande är en sak. Verklig integration 
är en annan. För att Sverige framgångsrikt ska fånga den potential 
som finns är det nu viktigare än någonsin att tillväxtens drivkrafter 
får bästa möjliga förutsättningar. En rikstäckande genomgång av 
drivkrafternas nuläge är mer relevant än någonsin.  

I den nya Regionernas kamp är mycket sig likt – om än uppdaterat 
med ny statistik och ny information. Samtidigt har nya perspektiv 
lagts till – både geografiskt och tematiskt. Sverige står bland annat 
inför en regionreform och därför redovisar vi nu även statistik i 
ett funktionellt perspektiv. Den nämnda flyktingkrisen återspeglas 
också på följande sidor. Däremot består det grundläggande syftet 
- 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.
 
För oss på WSP är samhällets utveckling en daglig drivkraft. Vi 
vill med nya Regionernas kamp bidra till ny kunskap kring centrala 
samhällsutmaningar och till nya insikter om vad som krävs för att 
stödja en positiv utveckling.

Vill du veta mer om oss se www.wspgroup.se/analys
  

Fredrik Bergström
Affärsområdeschef
WSP Analys & Strategi

Mattias Frithiof
Avdelningschef
WSP Analys & Strategi
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TILLVÄXTENS DRIVKRAFTER
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Som beskrevs i den förra versionen av Regionernas kamp har 
den allt snabbare tekniska utvecklingen, billigare transporter och 
effektivare informationsteknik ”förtätat” världen, globaliserat 
ekonomier och gjort konkurrensen gränslös. I de flesta avseenden 
kan inte längre västvärldens ekonomier konkurrera med de 
ny-industrialiserade ekonomierna i öst. Först flyttade enklare 
produktion, men nuförtiden är det endast med synnerligen 
specialiserad produktion och högt kunskapsinnehåll som 
de västliga ekonomierna kan konkurrera. Denna utveckling 
manifesteras tydligt i globala handelsmönster. OECD-ländernas 
betydelse för världshandeln minskar snabbt och andelen av den 
globala handeln beräknas sjunka från 50 procent år 2012 till 25 
procent år 2060. Sannolikt kommer även tjänsteexporten på sikt 
utmanas av Kina, Indien och andra tillväxtekonomier.

När regioneras ökande betydelse för den ekonomiska 
utvecklingen konceptualiserades av den amerikanske ekonomen 
och Nobelpristagaren Paul Krugman var det just detta skeende 
som beskrevs. I den nya ekonomiska geografin (NEG) drivs 
tillväxten av investeringar i kunskap och mindre av investeringar 
i maskiner och byggnader. Kunskapsbaserat kapital, från 
investeringar i datorprogram och databaser till företags 
forskning och utveckling och personalutbildning ökar i betydelse. 
Efterfrågan på lågutbildad arbetskraft för tillverkning och tjänster 
minskar tydligt.

Regioneras kamp utspelas således kring de nya 
produktionsfaktorerna – system för kunskapers uppbyggnad 
och spridning, humant och finansiellt kapital, innovationer, 
entreprenörskap - och sådana attraheras och uppstår i 
huvudsak med goda regionala och lokala förutsättningar. Ju 
mer internationaliserad och global världsekonomin blir, desto 
mindre blir alltså de ekonomiska geografier som konkurrerar med 
varandra.    

Förutsättningarna ändras snabbt och produktionsfaktorerna är inte 
längre platsbundna. De är istället snabbrörliga och lättflyttade. 
Det är i de regionala systemens ändamålsenlighet – för 
kommunikation, transporter, boende och kunskapsackumulation 
– som kampen står. Ur dessa kommer nya produkter och tjänster, 
alltså tillväxt.

En egenskap vars betydelse består är storlek och täthet. Ju fler 
aktörer som samlas nära varandra, desto större blir potentialen 
för att dra nytta av varandras kunskaper, kapital, kunder och 
nätverk. Konkurrenskraften stärks.  Det är dessa faktorer och 
deras förutsättningar som i policysammanhang är regionernas 
”verktygslåda” i den globala konkurrensen.

TILLVÄXTENS DRIVKRAFTER
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MÅTT PÅ TILLVÄXTENS DRIVKRAFTER

Med utgångspunkt i beskrivningen på föregående sidor 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 fyra 
olika perspektiv – nationellt, regionalt, på länsnivå och lokalt. 
Sammantaget kan de ses som indikatorer på de respektive 
ekonomiska arenornas konkurrenskraft. 

Befolkning

Sysselsättning

Kunskaper

Tillgänglighet

Innovationer
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• Befolkningsutveckling & demografi – en grundförutsättning 
för all utveckling är befolkningsutvecklingen. Stora regioner 
växer mer och snabbare än små och glesa. Hur stora är 
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.  

• Ett nytt perspektiv är ”hur” våra regioner växer, eller med vilken 
typ av ny befolkning. Består tillväxten av födelseöverskott? Inrikes 
inflyttning? Invandring? Detta har stor betydelse för tillväxtens 
drivkrafter – vilken typ av arbetskraft och konsumtionskraft 
kommer på sikt att finnas i regionen?  

• Under ytterligare en ny rubrik samlas ett antal perspektiv på 
temat integration – hur stor andel utrikes födda finns i våra 
regioner och hur snabbt kommer de i sysselsättning? Vilka 
regioner är bäst och sämst på att sysselsätta sina utrikes födda? 
Med de senaste årens flyktinginvandring är det också viktigt 
att se hur stor del av befolkningen som utgörs av asylsökande. 
Etableringsarbetet kommer vara en central del i kommunens 
arbete framöver och med en lyckad integration av nyanlända 
finns även potential till att öka tillväxten i regionen. 

• Förvärvsinkomster ger en tydlig signal om nivån på produktivitet 
och kunskapsintensitet och har stor betydelse för kommunal och 
regional konkurrenskraft. Måttet består av inkomst av tjänst och 
inkomst av näringsverksamhet och beskriver både inkomsternas 
nivå och utveckling. 

• Precis som tidigare jämförs också utbildningsnivåer – produktion 
och tjänster blir alltmer specialiserad. För detta krävs en 
välutbildad befolkning. Hur stor andel av befolkningen har en 
eftergymnasial utbildning? 

• Sysselsättning – hur stor andel av befolkningen arbetar 
och hur växer sysselsättningen? I vilka branscher sker 
sysselsättningstillväxten – tjänstenäringar eller industrinäringar? 
En viktig faktor är också hur stor tillgänglighet det finns till 
potentiella arbetsgivare.

De mest grundläggande och basala drivkrafterna för tillväxt 
är befolkning och tillgänglighet. Förmågan att växa är 
grundläggande. Finns dessa förutsättningar på plats blir 
befolkningens kunskapsnivå och samhällets förmåga att 
ackumulera kunskap en viktig lokaliseringsfaktor för näringslivet. 
Det är genom arbetsmarknaden som sysselsättning, konsumtion, 
innovation och integration - alltså tillväxt - skapas. Regioner 
och kommuner kan, med en gedigen analys som grund, skapa 
insikter och den kunskap som behövs för sina strategiska val och 
för ändamålsenliga handlingsplaner.
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SVERIGE VS VÄRLDEN
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Den långsiktiga ekonomiska tillväxten har bidragit till 
att öka välståndet i många länder. I ett internationellt 
perspektiv har Sverige klarat sig relativt bra jämfört med 
omvärlden. I reala termer har Sverige sedan 2004 haft en 
tillväxt som är bland de bästa i västvärlden. 

Europa är en kontinent med stora skillnader. Mätt som 
BNP per capita (köpkraftsjusterat) ligger Luxemburg och 
Norge i topp tillsammans med Schweiz. Europas fattiga 
länder återfinns i huvudsak i östra Europa.. 

Det sker dock förändringar över tiden. Av de länder som 
har ökat snabbast under det senaste decenniet tillhör 
flera de som hade låga BNP-nivåer i början på perioden. 
Grekland, Spanien, Danmark är länder som har tappat. Det 
kan även vara intressant att titta utanför Europa. USA är 
ett rikt land och Sverige har bara ungefär 80% av USA:s 
BNP per capita. 

Skillnaden i regional BNP per capita vilket kallas BRP (här 
köpkraftsjusterat och mätt på den sk NUTS-2 nivån) är 
betydligt större mellan regioner än mellan länder. Inner 
London har en regional BNP som är drygt 10 gånger 
större än de fattigaste europeiska regionerna (i bla 
Bulgarien ). Till de 10 rikaste regionerna återfinns flera 
av huvudstäderna dit också Stockholm kvalar in. Övriga 
svenska regioner hamnar mellan plats 70-109 av samtliga 
280 europeiska regioner.

SVERIGE VS VÄRLDEN

0 50 100 150 200 250 300

Danmark

Spanien

Japan

Finland

Euroområdet

Frankrike

EU

Storbritannien

Tyskland

Norge

OECD

USA

Sverige

Kanada

Brasilien

Världen

Indien

Kina

BNP-tillväxt 2004-2014, index

USA ÄR ETT RIKT LAND OCH 
SVERIGE NÅR UNGEFÄR 80% 
AV USA:S BNP PER CAPITA. 
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DEMOGRAFI
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En regions framtida utveckling är 
starkt beroende av befolkningens 
storlek och sammansättning. 
Ekonomisk utveckling, 
näringsverksamhet, entreprenörskap 
och innovationer drivs och möjliggörs 
av invånarna i regionen. 

Tillväxt sker främst där det finns stora 
befolkningskluster, dvs. en region 
med hög befolkningstäthet där 
människor interagerar och drar nytta 
av varandras kompetens, varor och 
tjänster. En regions befolkningsstorlek 
och befolkningsökning är faktorer 
som utgör viktiga, men inte ensamt 
tillräckliga, faktorer nödvändiga 
förutsättningar för hur och i vilken grad 
regionen kommer att växa ekonomiskt.

I befolkningsmässigt stora regioner 
finns stordriftsfördelar, skalfördelar, 
konsumtions- och produktionsfördelar 
som i en självförstärkande spiral 
förstärker effekterna av att många 
människor lever och interagerar i 

VAR BOR VI?

en relativt tät miljö. Tätbefolkade 
områden växer därför inte bara mer 
än glesbefolkade områden utan också 
snabbare. De tre storstadsregionerna 
utgör ungefär hälften av Sveriges 
totala befolkning och har därmed de 
viktigaste och mest grundläggande 
förutsättningarna för en positiv 
utveckling. 

Storstadsregionerna har bäst 
förutsättningar i landet för en 
bibehållen och snabb tillväxt. Förutom 
Stockholm, Malmö och Göteborg 
hittar vi regioner som Linköping-
Norrköping och Jönköping med 
relativt stort befolkningsunderlag. 
Mer glesbefolkade regioner har 
sämre utvecklingsförutsättningar, 
och måste kompensera för sämre 
befolkningstillväxt på andra sätt. 

Befolkningsstorleken är dock inte den 
enda faktorn som stimulerar utveckling, 
utan också befolkningssammansättning 
och utbildningsnivå är av betydelse.
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STORSTADSREGIONERNA HAR 
BÄST FÖRUTSÄTTNINGAR I LANDET 
FÖR EN BIBEHÅLLEN OCH SNABB 
TILLVÄXT. 

Kommun

FolKmängd 2014
störst & minst

Stockholm 911989
Göteborg 541145

Malmö 318107
Uppsala 207362

Linköping 151881
Västerås 143702
Örebro 142618

Helsingborg 135344
Norrköping 135283
Jönköping 132140

Umeå 119613
Lund 115968
Borås 107022

Huddinge 104185
Eskilstsuna 100923

Ljusnarsberg 4913
Dals-Ed 4764

Övertorneå 4711
Skinnskatteberg 4434

Norsjö 4180
Storfors 4106

Ydre 3660
Munkfors 3656
Överkalix 3409

Malå 3115
Arjeplog 2907

Åsele 2838
Dorotea 2757
Sorsele 2565

Bjurholm 2451
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Att befolkningen växer är av central 
betydelse för en regions långsiktiga 
utveckling. En växande befolkning skapar 
underlag för ett större arbetsutbud 
och en större köpkraft vilket i sin tur 
attraherar nya företag. 

Att en regions befolkning växer visar på 
regionens attraktivitet och dragningskraft. 
Fler människor betyder ökad handel, ökad 
efterfrågan på varor och tjänster, fler idéer 
och ett växande entreprenörskap samt 
att den individuella kostnadsbördan för 
offentliga utgifter minskar eftersom den 
fördelas på fler. 

Men fler människor betyder också 
större krav på utbyggd infrastruktur, 
kollektivtrafik och bostadsbyggande. En 
ökande befolkning kan vara mer eller 
mindre positiv beroende på HUR den 
ökar. Är majoriteten av de som lever i 
regionen i arbetsförålder, är de en del 
av arbetskraften? Man brukar benämna 
detta förhållande som försörjningskvoten, 
dvs. hur stor försörjningsbörda för 
icke-arbetande i regionen som läggs 
på de förvärvsarbetande. Utifrån 

VAR VÄXER SVERIGES BEFOLKNING?

detta kan man säga att huruvida 
befolkningstillväxten i en region gynnar 
utvecklingen och tillväxten beror på hur 
ökningen av invånarantalet förändrar 
befolkningssammansättningen. 

I detta avseende utvecklas svenska 
regioner i skiftande tempo och 
utsträckning. Till höger ser vi svenska 
regioners, läns och kommuners 
befolkningsförändring i procent mellan 
2004 och 2014.  Som konstaterats 
tidigare växer stora regioner mer än 
små. Storstadsregionerna attraherar flest 
människor, tillsammans med Uppsala län, 
Hallands län och Södermanlands län, som 
alla drar nytta av storstadsregionerna som 
befolkningskluster och tillväxtcentra.

Ungefär 40 procent av Sveriges 
kommuner upplever en minskande 
befolkning medan storstäderna 
och centralorterna växer i hög takt. 
Kommuner som ligger i närheten av 
befolkningskluster, med tillgång till de 
stora arbetsmarknaderna, har störst chans 
att vända en negativ trend.
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UNGEFÄR 40 PROCENT AV SVERIGES 
KOMMUNER UPPLEVER EN MINSKANDE 
BEFOLKNING MEDAN STORSTÄDERNA OCH 
CENTRALORTERNA VÄXER I HÖG TAKT. 

Kommun

FolKmängd Förändring 
2004-2014

störst & minst

Sundbyberg 30%
Solna 25%

Lomma 23%
Knivsta 23%
Nacka 22%

Sigtuna 21%
Stockholm 19%

Värmdö 19%
Vallentuna 19%
Huddinge 19%

Upplands-Bro 18%
Malmö 18%

Nykvarn 18%
Sollentuna 18%
Botkyrka 17%
Munkfors -9%
Kramfors -10%

Laxå -10%
Hällefors -10%
Arjeplog -10%

Malå -10%
Storfors -10%

Övertorneå -10%
Bräcke -11%

Hagfors -12%
Ånge -12%

Dorotea -13%
Sorsele -13%

Överkalix -13%
Åsele -16%
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Åldersstrukturen har också stor 
betydelse för en regions långsiktiga 
utveckling. En åldrande befolkning 
tillsammans med att många lämnar 
regionen påverkar försörjningskvoten. 
Försörjningsbördan för de arbetsföra 
invånare som blir kvar i regionen kan 
bli tung och i framtiden leda till stora 
ekonomiska utmaningar. 

I diagrammen till höger ser vi andelen 
av befolkningen yngre än 55 år 2014 
efter regioner, län och kommuner. 
En kommun med en hög andel av 
befolkningen äldre än 55 år har eller 
kommer att ha stora pensionsavgångar 
inom snar framtid, vilket kan leda till 
negativa effekter på näringslivet. 

Konkurrensen om arbetskraft kommer 
bli mer intensiv och regionen kommer 
att få kämpa för att behålla de företag 
och den arbetskraft som finns. Stora 

UNGA OCH GAMLA 
- VAR BOR DE?

utmaningar väntar för stora delar av 
Sverige, och i vissa norrlandskommuner 
är nästan hälften av befolkningen över 
55 år. 

Det är framförallt kommuner utanför 
de svenska storstadsregionerna och 
centralorterna som har en oroväckande 
åldrande befolkning. Regioner med en 
yngre befolkningsstruktur är framförallt 
tätorter. Bland kommuner med högst 
andel av befolkningen yngre än 55 år 
ligger nio av tio i Stockholmsregionen. 
Malmö, Göteborg och studentstäderna 
har även de en relativt ung befolkning. 

Utmaningarna för ”unga” regioner 
skiljer sig åt från de glesbefolkade 
regionerna och störst utmaning 
kommer vara att få in de unga på 
arbetsmarknaden så att de kan 
fortsätta bidra till sin egen och den 
regionala utvecklingen. 
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VAD HÄNDER MED DET LOKALA 
NÄRINGSLIVET OM NÄSTAN 
VARANNAN INVÅNARE ÄR 
ÖVER 55 ÅR?

Kommun

Andel yngre än 55 år

störst & minst

Huddinge 77%
Knivsta 77%

Sundbyberg 77%
Botkyrka 76%

Stockholm 75%
Sigtuna 75%

Vallentuna 75%
Malmö 75%

Haninge 75%
Sollentuna 74%
Göteborg 74%

Nacka 74%
Härryda 74%

Solna 74%
Salem 74%
Båstad 56%

Ängelholm 56%
Hagfors 56%

Vadstena 55%
Valdemarsvik 55%

Gullspång 55%
Dorotea 54%
Rättvik 54%
Åsele 54%

Sotenäs 53%
Övertorneå 53%
Simrishamn 53%
Borgholm 52%

Pajala 52%
Överkalix 51%
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De svenska storstadsregionerna 
och centralorterna växer 
medan stora delar av landet 
ser invånarna lämna de mindre 
kommunerna för mer attraktiva 
arbetsmarknader. Hur dessa 
regioner krymper eller växer 
varierar stort och har stor 
påverkan på hur en region 
utvecklas. 

HUR VÄXER 
BEFOLKNINGEN?

”Stockholm växer med två 
SL-bussar om dagen” är ett 
vanligt mantra, men vilka är 
det som sitter i dessa SL-
bussar? I diagrammen till höger 
ser vi befolkningstillväxtens 
beståndsdelar under 2014 i 
procent för kommuner och 
regioner i Sverige. Med flyttnetto 
menas antalet inrikes inflyttade 

personer minus antalet inrikes 
utflyttade personer. En mer 
detaljerad bild följer på länsnivå. 
Här kan vi se mer exakt hur 
befolkningsförändringen såg 
ut 2014 i de olika länen och 
om det är födelseöverskottet, 
nettoinvandringen eller flyttnettot 
som stod för majoriteten av 
förändringen.  Mer än hälften 
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av svenska kommuner upplever ett 
negativ flyttnetto. Bland de som har 
ett negativt flyttnetto finner vi främst 
norrländska kommuner samt kommuner 
i Kronobergs län och inlandsregionerna. 
De kommuner som upplever störst 
befolkningstillväxt genom inrikes 
inflyttade personer är som förväntat 
Stockholm, Göteborg och Malmö, 
tillsammans med Hallands och Uppsala 

län. Vi ser dock att den största delen 
av befolkningstillväxten i alla län består 
av utrikes nettoinvandring och endast 
en liten del av inrikes flyttnetto. Endast 
Uppsala län har en någorlunda jämn 
fördelning mellan de tre kategorierna. 
Storstadsregionerna dominerar även 
när det gäller födelseöverskott, vilket 
är en indikation på en yngre arbetsför 
befolkning.

 Kommun

Flyttnetto i %
störst & minst

Nykvarn 2,5%
Knivsta 2,2%
Lomma 1,6%
Tyresö 1,5%

Sundbyberg 1,2%
Upplands-Bro 1,1%

Täby 1,0%
Trosa 1,0%

Värmdö 1,0%
Strängnäs 0,9%

Båstad 0,9%
Gnesta 0,9%

Bjurholm 0,9%
Lilla Edet 0,8%

Sandviken 0,8%
Flen -2,1%

Strömsund -2,2%
Arjeplog -2,3%

Lindesberg -2,4%
Lessebo -2,4%
Sorsele -2,4%
Hagfors -2,4%
Filipstad -2,4%

Vilhelmina -2,5%
Laxå -2,7%

Storfors -3,0%
Hultsfred -3,2%
Norberg -3,3%

Ljusnarsberg -6,6%
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Tiden det tar för nyinvandrade 
individer att etablera sig i samhället 
varierar stort. Processen kan vara 
snabb eller långsam, men kvarstår gör 
kommunens ansvar att bistå i denna 
etableringsprocess. Uppgiftens storlek 
kan mätas i andel utrikesfödda som 
andel av befolkningen. 

Diagrammen till höger beskriver 
hur situationen såg ut vid slutet 
av 2014 efter region, län och 
kommun. Utrikesfödda som 
grupp har större utmaningar än 
personer födda i Sverige och lever 
ofta i ett större utanförskap, t ex 
är sysselsättningsgraden bland 
utrikesfödda betydligt lägre än 
för personer födda i Sverige. 
Kommunens ansvar fortsätter alltså 
efter etableringstiden och likaså 
de utmaningar som kommer med 
att ha en hög andel utrikesfödda i 
befolkningen. 

VILKA ÄR DE MEST 
INTERNATIONELLA 
DELARNA AV SVERIGE?

De kommuner med högst andel 
utrikesfödda är främst kommuner 
i Stockholmsregionen och Skåne, 
där befolkningarna i kommuner som 
Botkyrka, Södertälje och Malmö 
består av 30-40 procent utrikesfödda. 
Vi finner Haparanda i topp bland 
kommunerna med högst andel 
utrikesfödda, vilket främst beror på att 
kommunen är en gränsstad till Finland 
och har en stor andel finskfödda i 
befolkningen. 

Även om andelen utrikesfödda i 
vissa landsortskommuner överstiger 
den i storstäderna finns majoriteten 
av det totala antalet utrikesfödda 
i någon av de tre storstäderna. 
Göteborg som storstadsregion har 
dock färre utrikesfödda som andel 
av befolkningen än både Malmö och 
Stockholm, vilket är en indikation på att 
Göteborgsregionen inte har samma 
dragningskraft bland utrikesfödda som 
de två andra storstadsregionerna.



MAJORITETEN AV DET TOTALA 
ANTALET UTRIKESFÖDDA FINNS 
I STORSTÄDERNA. 
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Andel utrikes födda efter län

Kommun

utriKes FöddA 2014 som 
Andel Av beFolKningen

störst & minst

Haparanda 40%
Botkyrka 40%

Södertälje 36%
Malmö 31%
Burlöv 29%

Sigtuna 28%
Sundbyberg 28%

Huddinge 27%
Solna 27%

Övertorneå 26%
Järfälla 26%

Upplands Väsby 26%
Landskrona 25%

Eda 25%
Fagersta 24%

Habo 6%
Säter 6%

Åtvidaberg 6%
Storuman 6%
Grästorp 6%
Gagnef 6%

Hammarö 6%
Mörbylånga 6%

Vansbro 6%
Söderköping 5%

Rättvik 5%
Gotland 5%

Piteå 5%
Öckerö 5%

Lekeberg 4%
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Hur väl en region lyckas med 
integrationen är betydande för dess 
framtid.  En lyckad integrering av 
utrikesfödda invånare kan bidra 
till ökad ekonomisk tillväxt och 
minskade kostnader. Ett centralt mått 
när det gäller lyckad integration är 
sysselsättningsgraden bland utrikesfödda.

En region står inför stora utmaningar 
om de har en hög andel utrikesfödda, 
varav en stor andel befinner sig utanför 
arbetskraften. Detta betyder stora 
påfrestningar på regionens offentliga 
utgifter och kan på längre sikt leda till 
större samhällsproblem kopplade till 
segregation och utanförskap. 

En låg sysselsättning bland utrikesfödda 
kan också leda till en stagnerad 
ekonomisk tillväxt, vilket påverkar såväl 
köpkraft som skatteintäkter. Diagrammen 
till höger visar andelen sysselsatta i 
arbetsför ålder (20-64 år) av befolkningen 
som är födda utanför EU/EFTA under 
2014 efter region, län och kommun. 
Sysselsättningsgraden bland utrikesfödda 

VAR FÅR 
UTRIKESFÖDDA JOBB 
(OM DE FÅR JOBB)?

ligger mer än 20 procentenheter 
lägre än för hela Sveriges befolkning. 
Ungefär hälften av kommunerna har en 
sysselsättningsgrad bland utrikesfödda 
som är lägre än 50 procent. Av de 
kommuner som ligger i topp finner 
vi främst Stockholmskommuner 
samt kommuner som gränsar till 
Göteborgsregionen. Norrbottens län 
sticker också ut, vilket förmodligen beror 
på den gynnsamma arbetsmarknaden 
inom gruvindustrin. 

De kommuner som lyckas sämst med 
integrationen är främst inlandsregionerna, 
delar av Norrland samt södra Sverige, där 
Gävleborgs län och Blekinge län har en 
sysselsättningsgrad bland utrikesfödda 
på endast 40 procent. Störst utmaningar 
har Skåne län och Södermanlands län 
då de har en hög andel utrikesfödda 
i kombination med en relativt låg 
sysselsättningsgrad bland utrikesfödda. 
Störst skillnad finner vi i Jämtlands län, där 
sysselsättningsgraden bland utrikesfödda 
är mer än 33 procentenheter lägre än 
riket.



UNGEFÄR HÄLFTEN AV KOMMUNERNA 
HAR EN SYSSELSÄTTNINGSGRAD 
BLAND UTRIKESFÖDDA SOM ÄR 
LÄGRE ÄN 50 PROCENT. 
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Andel sysselsatta födda utanför EU/EFTA 2014 efter län

Kommun

Andel sysselsAttA FöddA 
utAnFör eu/eFtA

störst & minst

Sotenäs 72%
Täby 71%

Vallentuna 71%
Lerum 69%

Nykvarn 69%
Tyresö 69%
Ekerö 69%
Trosa 69%

Gällivare 69%
Kungsbacka 69%

Nacka 68%
Håbo 68%
Salem 67%

Knivsta 67%
Värnamo 67%
Gullspång 34%
Ockelbo 34%
Bollnäs 33%

Lessebo 32%
Munkfors 32%

Säffle 31%
Östra Göinge 30%

Hällefors 30%
Töreboda 29%
Ovanåker 28%

Ljusnarsberg 28%
Filipstad 26%
Norberg 25%
Storfors 24%
Vingåker 24%
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Integreringen av nyanlända 
kommer att vara nyckeln till en 
välmående region i framtiden. 
Med en fortsatt stadig ökning av 
asylsökande till Sverige väntas en 
stor integreringsutmaning för många 
kommuner. 

För de kommuner som tagit ett 
stort ansvar i asylmottagandet följer 
stora utmaningar men också stora 
möjligheter. Befolkningstillskottet 
ger möjlighet att stimulera 
arbetsmarknaden och gynna 
näringslivet i regionen, något som 
kan vara av största vikt i många 
ekonomiskt svagare kommuner som 
har bevittnat en stor minskning av 
befolkningen de senaste tio åren.

I diagrammen till höger visas 
andel asylmottagna som andel av 
befolkningen under 2014 uppdelat på 

VILKA TAR EMOT 
FLYKTINGAR?

region- och kommunnivå samt det 
totala antalet asylmottagna efter län 
under 2014.

Västra Götalands län tog totalt 
emot flest asylmottagna under 2014, 
följt av Stockholms län och Skåne 
län, men räknat på asylmottagna 
som andel av befolkningen finner 
man storstadsregionerna längst 
ner på listan. Det är framförallt 
landsortsregionerna som har 
tagit emot högst andel flyktingar, 
vilket beror på det mindre 
befolkningsunderlaget, men också på 
att många asylboenden blir placerade 
i glesbefolkade områden. 

Under 2014 tog Lessebo kommun 
emot flest, följt av Fagersta och 
Högsby, där mellan 3-4 procent av 
befolkningen var asylmottagna. 



LANDSORTSREGIONERNA HAR TAGIT 
EMOT HÖGST ANDEL FLYKTINGAR - 
VÄLBÄRGADE KOMMUNER HAR 
TAGIT EMOT MINST ANDEL

Kommun

KommunmottAgnA "FlyKtingAr" 
som Andel Av beFolKningen 2014

störst & minst

Lessebo 3,72%
Fagersta 3,31%
Högsby 2,97%

Laxå 2,79%
Sävsjö 2,77%

Ljusnarsberg 2,71%
Hylte 2,47%

Sorsele 2,14%
Åmål 2,04%

Oxelösund 2,01%
Nybro 1,85%

Vingåker 1,85%
Uppvidinge 1,84%

Östra Göinge 1,84%
Töreboda 1,81%

Täby 0,08%
Östhammar 0,08%
Nynäshamn 0,08%

Mora 0,07%
Kungsbacka 0,07%

Lomma 0,06%
Vallentuna 0,06%

Öckerö 0,05%
Gotland 0,04%
Vellinge 0,04%

Hammarö 0,04%
Rättvik 0,04%

Lekeberg 0,03%
Staffanstorp 0,02%

Vaxholm 0,02%0 2000 4000 6000 8000 10000

Gotlands
Norrbottens

Jämtlands
Uppsala

Västerbottens
Blekinge

Västernorrlands
Värmlands

Hallands
Kronobergs

Dalarnas
Kalmar

Örebro
Västmanlands

Södermanlands
Genomsnitt
Jönköpings

Östergötlands
Gävleborgs

Skåne
Stockholms

Västra Götalands

Antal asylmottagna 2014 efter län



32 | Regionernas kamp 2016

EKONOMI



SCB



34 | Regionernas kamp 2016

Ett mått på svenska regioners 
ekonomiska välstånd är 
förvärvsinkomsternas 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. 

Höga inkomster kan ses som ett 
uttryck för att arbetsmarknaden 
i regionen har hög produktivitet 
och därmed kapacitet att betala 
bra löner. Måttet fångar dock även 
andra aspekter. Vissa kommuner är 
attraktiva att bo i pga av låg skatt 
(t ex Danderyd). Andra kommuner 
kan ha hög arbetslöshet eller många 
pensionärer. Höga förvärvsinkomster 
innebär både högre skattekraft och 
köpkraft.

VILKA ÄR RIKAST?

I topp 2014 bland de funktionella  
arbetsmarknadsregionerna ligger 
Kiruna, Gällivare, Stockholm, 
Göteborg, Värnamo, Luleå, Sundsvall. 
På länsnivå är det Stockholm, Halland 
och Uppsala som toppar och på 
kommunnivå är det kommuner i 
storstadsregionerna som ligger i topp 
och framförallt Stockholmskommuner.

Bland de regioner som ligger i botten 
är ett flertal i Norrland och inlandet. 
Detta gäller även på kommunnivå. Att 
storstadsregionerna inte nödvändigtvis 
är områden med höga genomsnittliga 
förvärvsinkomster illustreras av att 
Skåne län tillhör de ”fattigaste” i 
Sverige och att det bland annat beror 
på låga inkomster i Malmö.
Med undantag för Stockholm är 
skillnaderna relativt små mellan svenska 
regioner.



STORSTADSREGIONERNA ÄR 
INTE NÖDVÄNDIGTVIS OMRÅDEN 
MED HÖGA GENOMSNITTLIGA 
FÖRVÄRVSINKOMSTER
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Förvärvsinkomster per capita 2014 efter län

Kommun

FörvärvsinKomster 
per cApitA 2014
störst & minst

Danderyd 341195
Täby 330455

Lomma 317502
Ekerö 314199
Nacka 313429

Lidingö 312099
Vaxholm 312000
Knivsta 310880

Nykvarn 310023
Sollentuna 305659
Vallentuna 305188

Härryda 303481
Värmdö 299805
Kiruna 298947
Salem 298444

Borgholm 210540
Filipstad 210488

Gullspång 209148
Bengtsfors 208390
Haparanda 208193
Munkfors 207392
Bjurholm 207322
Malmö 205788

Perstorp 205340
Dals-Ed 204516

Ljusnarsberg 204238
Mellerud 203631
Högsby 203318
Årjäng 196932

Eda 194884



36 | Regionernas kamp 2016

Tittar man på förändring i förvärvsinkomster i procent 
under perioden 2004 till 2014 ändras bilden något 
från vilka som är rikast. Utgår man från de funktionella 
arbetsmarknadsregionerna ligger Kiruna, Gällivare, 
Göteborg, Stockholm, Jönköping, Halmstad och Luleå 
i topp. På länsnivå är Halland ett starkt län tillsammans 
med Norrbotten och Stockholm. På kommunnivå är det 
t.ex. Kiruna, Lomma, Solna, Varberg, Gällivare som ligger 
i topp. 

Halland har både en egen utvecklingskraft, men drar också 
nytta av närheten till Göteborgsregionen. I Norra Sverige 
blir det intressant att följa i vilken utsträckning fallande 
råvarupriser kommer att påverka utvecklingen.

Bland kommuner som har upplevt en svagare utveckling 
återfinns inlandskommuner där t.ex. delar av  Dalsland, 
Värmland och Bergslagen har haft en svag utveckling. 
Kommuner med utsatt tillverkningsindustri, 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. 

VILKA HAR BLIVIT RIKARE?



MÅNGA INLANDSKOMMUNER 
HAR HAFT EN SVAG 
LÖNEÖKNING
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Kommun

FörvärvsinKomsternAs utvecKling 
mellAn 2004-2014

störst & minst

Kiruna 26%
Lomma 23%

Solna 22%
Gällivare 22%

Pajala 21%
Varberg 21%
Knivsta 21%

Vaxholm 20%
Vallentuna 20%
Stockholm 20%

Härryda 20%
Mölndal 20%
Lerum 19%

Kävlinge 19%
Nacka 19%

Filipstad 5%
Laxå 4%

Trollhättan 4%
Årjäng 4%

Hällefors 4%
Åmål 4%

Södertälje 4%
Säffle 4%

Bengtsfors 3%
Ljusnarsberg 3%

Flen 3%
Dals-Ed 2%

Eda 1%
Perstorp 1%
Munkfors 1%
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I dagens ekonomi är kunskap en av 
de mest avgörande faktorerna bakom 
tillväxt och näringslivsutveckling. 
För att stå sig i den allt hårdare 
konkurrensen globalt, nationellt och 
från andra regioner bör därför nivån 
på befolkningens utbildning vara 
ett av de viktigaste policymålen. 
Ur kunskap föds innovationer och 
entreprenörskap.

Från ett globalt perspektiv kan Sverige 
inte konkurrera med billig arbetskraft, 
men däremot med kunskap och 
innovativ förmåga. Ett sätt att mäta 
regioners kompetensnivå är andel av 
befolkningen som har minst treårig 
eftergymnasial utbildning. År 2014 
hade drygt var femte, eller 22 procent, 
en eftergymnasial utbildning i Sverige. 

Men variationen i landet är stor. Sett 
över riket är det ett brett spann med 
kommuner där mer än varannan har 
en högre utbildning till kommuner när 

VAR BOR DE MED 
HÖGRE UTBILDNING?

färre än var tionde studerat vidare. 
Resultatet för länsnivå visar på att 
Stockholm och Uppsala ligger i toppen 
tätt följt av Västerbotten och Skåne. 
I samtliga dessa län ligger större 
universitet och huvudstadsregionen 
kommer alltid ha en attraktionskraft 
på högutbildade på grund av typen av 
arbetstillfällen som återfinns här. Så, 
storstadskommunerna och kommuner 
med universitet, såsom Lund, 
Umeå och Uppsala har högre andel 
högutbildade där mer än var fjärde har 
studerat vid högre lärosäte. 

I andra änden av spektret ligger 
Gävleborg, Dalarna och Södermanland 
där drygt fyra av fem inte läst vidare. 
Detta innebär att Sverige har en 
stor andel som inte har en hög 
utbildningsnivå och som därmed 
inte är med i racet om de innovativa 
kunskapsintensiva jobben – var ska 
de finna sysselsättning? Här kan vi se 
flera kommuner som står inför stora 
utmaningar de kommande åren.
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Andel med eftergymnasial utbildning 2014

NÄRMARE TRE AV FEM 
I SVERIGE HAR INTE 
STUDERAT VIDARE

Kommun

Andel med eFtergymnAsiAl 
utbildning

störst & minst

Danderyd 56%
Lund 52%

Lomma 47%
Lidingö 45%
Solna 42%
Täby 42%

Uppsala 40%
Stockholm 39%

Umeå 38%
Sollentuna 38%

Nacka 38%
Linköping 36%
Vaxholm 35%
Mölndal 34%

Göteborg 34%
Hofors 11%

Vansbro 11%
Grums 11%
Årjäng 11%

Norberg 10%
Hällefors 10%
Gnosjö 10%
Storfors 10%

Bjuv 10%
Svenljunga 10%
Degerfors 10%

Laxå 10%
Eda 10%

Filipstad 10%
Munkfors 9%
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På detta uppslag ser vi hur stor 
andel av regionens befolkning 
som förvärvsarbetar satt i relation 
till samtliga inom åldersspannet 
20-64 år 2014. I diagrammet ser 
man stora skillnader inom Sverige. 
Förvärvsintensiteten skiftar från 
87 procent i kommunerna Habo, 
Nykvarn, Knivsta och Kiruna ner till 
65 procent i Malmö kommun och Eda 
kommun med 64 procent. 

En låg förvärvsintensitet innebär att 
näringslivet i regionen och efterfrågan 
från arbetsgivare inte har samma takt 
som regionens befolkningstillväxt, eller 
utbudet. Varför det blir så kan ha flera 
olika förklaringar. En möjlig förklaring 
är att näringslivet i regionen har 
strukturella hinder för tillväxt. Andra 
förklaringar kan vara det geografiska 
läget där regioner har stor utpendling 
av arbetskraft. Ett sådant exempel är 
Öresundspendlingen som ”gömmer” 
2-3% sysselsatta i Skåne. Ytterligare en 

VAR JOBBAR MAN?

förklaring handlar om dålig matchning 
mellan tillgänglig kompetens och 
näringslivets behov. Även större 
befolkningsökningar på relativt kort 
tid, såsom invandring, kan vara orsak 
till stora utmaningar som kan ge utslag 
i statistiken. I det sammanhanget kan 
man dock konstatera att stora tillskott 
i befolkningen skett efter 2014 vilket 
sätter ytterligare press på många 
belastade regioner.

Oavsett anledning kommer en låg 
förvärvsintensitet leda till sämre 
intäkter till kommunen, länet och 
riket i stort. Man kan se regioner 
med höga siffror som de som har 
lyckats attrahera företag, arbetskraft 
och skapat en bra matchning mellan 
tillgänglig och efterfrågad kompetens. 
En stark arbetsmarknadsregion med 
hög förvärvsintensitet fungerar som en 
viktig motor för regional tillväxt.



STORA SKILLNADER 
I FÖRVÄRVSINTENSITET 
INOM SVERIGE 
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Förvärvsintensitet 2014 efter län

Kommun

Förvärvsintensitet 2014
störst & minst

Habo 87%
Nykvarn 87%
Knivsta 87%
Kiruna 87%

Vallentuna 86%
Kungsbacka 86%

Lerum 86%
Ekerö 85%

Bollebygd 85%
Härryda 85%
Gällivare 85%

Stenungsund 85%
Öckerö 85%
Kungälv 85%
Lomma 84%
Högsby 72%
Storfors 72%

Södertälje 71%
Filipstad 71%

Flen 71%
Burlöv 71%

Strömstad 70%
Ljusnarsberg 68%
Landskrona 68%

Perstorp 68%
Årjäng 68%
Lund 67%

Haparanda 67%
Malmö 65%

Eda 64%



44 | Regionernas kamp 2016

Sverige har en förvärvsintensitet 
som ligger relativt stilla. Under 
perioden 2004 till 2014 har andelen 
som förvärvsarbetar ställt i relation 
till totala arbetsföra befolkningen 
ökat med 2 procent. Men, ser man 
på länsnivå framkommer stora 
variationer över landet. 

I topp sticker Norrbottens län ut 
med en ökning på 6 procent vilket är 
dubbelt så många procentenheter 
som länet på andra plats: Gotlands 
län med 3 procent. I Norrbottens län 
är det Pajala kommun som uppvisar 
rikets största ökning med 13 procent. 
En förklaring till Norrbottens och även 
tredje länet Västerbottens siffror är 
en expanderande naturresursrelaterad 
verksamhet som kombinerat med 
ett vikande befolkningsunderlag 
resulterar i en ökad förvärvsintensitet 
under perioden. 

På fjärde plats ligger Stockholms 
län som trots en befolkningsökning 
sysselsätter en ökande andel av den 
arbetsföra befolkningen. Värt att 
påpeka är att storstadsregioner har en 

VILKA JOBBAR MER?

mer diversifierad näringslivsstruktur 
vilket gör regionen tåligare för 
konjunkturförändringar och med 
bättre förmåga att matcha tillgång 
och efterfrågan på arbetskraft. 

I botten finner vi län som under 
dessa år inte lyckats sysselsätta 
en större andel av sin befolkning i 
åldersgruppen, och i vissa fall t.o.m. 
upplevt en minskning. På länsnivå 
ligger Jönköping och Kronobergs 
län i botten med -1 procent och -2 
procent respektive. Däremot kan 
man koppla samman båda uppslagen 
med förvärvsintensitet och se att 
Jönköpings län trots sin minskning 
över tid ligger på 81 procent år 2014 
vilket är näst högsta siffran i landet. 

Från ett kommunalt perspektiv är det 
Gnosjö, Åmål, Hylte och Lessebo 
kommun som hamnar i botten med 
en minskning mellan -5 till -8 procent 
i förvärvsintensitet. En negativ 
förändring i förvärvsintensitet bör 
analyseras så att orsaker och effekter 
blir klarlagt samt vilka åtgärder som 
kan vända en sådan trend. 



SVERIGE HAR EN 
FÖRVÄRVSINTENSITET 
SOM LIGGER 
RELATIVT STILLA. 
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Kommun

Förändring i Förvärvsintensitet 
mellAn 2004-2014 

störst & minst

Pajala 13%
Haparanda 10%

Kiruna 10%
Överkalix 9%
Gällivare 8%
Sorsele 7%

Jokkmokk 7%
Kalix 7%

Arjeplog 6%
Storuman 6%

Övertorneå 5%
Luleå 5%
Piteå 5%

Stenungsund 4%
Lycksele 4%

Skara -3%
Fagersta -3%

Sävsjö -3%
Bromölla -3%

Trollhättan -3%
Vänersborg -4%

Alvesta -4%
Årjäng -4%

Östra Göinge -4%
Säffle -4%

Perstorp -4%
Gnosjö -5%
Åmål -5%
Hylte -6%

Lessebo -8%
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Under de senaste decenninerna har 
arbetsmarknaden ändrats och man 
talar om en strukturomvandling. 
Strukturomvandlingar är inget 
nytt, det har skett förr med 
industrialisering och urbanisering 
som den kanske mest påtagliga 
strukturomvandling i modern tid. 

Idag står vi inför nya utmaningar och 
omvandlingen brukar beskrivas som 
ett skifte mot ett mer tjänsteintensivt 
näringsliv med en ökad andel 
kunskapsintensiva företag, så kallade 
KIBS. Kunskap har alltid varit viktigt 
men nytt är att fler och fler företag 
förädlar kunskap som sin ’råvara’. Inte 
sällan är denna kunskap ett resultat 
av längre och högre utbildning 
vilket ställer regioner inför särskilda 
utmaningar att fånga rätt kompetens. 

Statistiken visar att det är 
storstadsregionerna som har högst 
andel KIBS med Stockholms län 
som ett draglok med närmare 

VAR FINNS DET 
KUNSKAPSINTENSIVA 
NÄRINGSLIVET?

30 procent av sina anställda 
inom kunskapsintensiva näringar. 
I botten ligger Jönköping och 
Gotlands län med 11 procent 
och 12 procent respektive. Detta 
betyder att storstadsregionerna 
dominerar. De regioner som länge 
haft ett råvarubaserat och/eller 
tillverkningsorienterat näringsliv 
kommer behöva längre tid att ställa 
om och tjänstefieringen där kommer 
inte att ha nått lika långt som i 
storstädernas regioner. 

Om man breddar perspektivet 
och ser till tjänstesektorn i stort 
är det viktigt att påpeka att det 
är en heterogen sektor med olika 
kompetensnivåer och behov. Därför 
är det avgörande för varje region och 
kommun att ha insikt om vilken typ 
av tjänstesektor som är starka och 
hur man kan driva på diversifiering 
av näringslivet och därigenom 
stå bättre rustad i den pågående 
strukturomvandlingen.



VILKA ÄR FÖRBEREDDA 
FÖR DAGENS 
STRUKTUROMVANDLING?
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Andel sysselsatta inom KIBS 2014 efter län

Kommun

Andel  Kibs sysselsAttA

störst & minst

Stockholm 39%
Sundbyberg 38%

Älmhult 28%
Göteborg 25%

Malmö 25%
Solna 25%
Lund 23%

Arjeplog 23%
Danderyd 23%
Linköping 22%

Nacka 22%
Lidingö 21%

Helsingborg 21%
Sundsvall 21%
Uppsala 20%
Högsby 5%

Nordanstig 5%
Robertsfors 5%

Karlsborg 5%
Gnosjö 5%

Surahammar 5%
Nordmaling 5%

Perstorp 5%
Sävsjö 5%

Bjurholm 5%
Markaryd 5%
Gullspång 4%

Skinnskatteberg 4%
Aneby 4%

Götene 4%
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BOSTADSMARKNADEN
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UTAN BOSTAD RISKERAR 
KOMPETENSEN FLYTTA 
NÅGON ANNANSTANS

BOSTADSMARKNADENS 
UTMANINGAR

En fungerande bostadsmarknad påverkar tillväxtens drivkrafter 
genom att dels locka till sig, och dels skapa förutsättningar att 
bibehålla, efterfrågad arbetskraft och växande företag. 

För 50 år sedan blomstrade svensk ekonomi och med en 
tilltagande arbetskraftsinvandring var bostadsbristen skriande. Då 
var den generella bostadsstandarden låg och det var vanligt att 
bo både trångt och slitet, särskilt i de växande städerna. En lösning 
då var ”Miljonprogrammet” som innebar att det under en tioårs 
period byggdes en miljon bostäder för att avhjälpa bostadsbristen, 
avskaffa trångboddheten och höja bostadsstandarden. 

Idag ser vi hur flera av utmaningarna vi försökte lösa för 50 
år sedan är tillbaka. Med växande städer, stor invandring och 
växande bostadsköer står vi inför liknande utmaningar, men i en 
annan skala. Inte minst i storstäderna. För 55 år sen i Stockholm 
stod 100 000 personer i bostadskön. Idag närmar sig den siffran 
450 000. Parallellt ökar priset på bostäder i storstadsregionerna 
i snabb takt. Stockholms kommun upplever den kraftigaste 
ökningen i riket mellan 2005 och 2015 med en fördubbling av 
priset per kvadratmeter. 

Utrikes nettoinvandring är en betydande källa till 
befolkningstillväxten för i stort sett alla län i Sverige. Detta innebär 

att en stor andel personer kommer ha behov av att komma in på 
bostadsmarknaden för första gången. Men utmaningarna är stora 
i framförallt storstadsregionerna, med låg andel nybyggnation 
i relation till befolkningsökningen samt en ojämn tillgång till 
allmännyttans bostäder. 

Befolkningsökningen i Stockholms län är mer än dubbelt så stor 
som nybyggnationen. Detta trots att byggandet har dubblerats 
sedan 2010 i huvudstadslänet. 

Möjligheten att ta sig in på bostadsmarknaden med begränsade 
ekonomiska resurser skiljer sig åt i landet. I närmare hälften av 
Sveriges kommuner finns outhyrda bostäder i allmännyttan, 
samtidigt som allmännyttans bestånd i storstadsregionerna 
kraftigt minskat. Detta kan vara en faktor till att trångboddheten 
är på väg tillbaka, i alla fall för vissa grupper och i vissa regioner. 
Utrikes födda har en nästan fem gånger så stor risk att vara 
trångbodd jämfört med gruppen inrikes födda och tendensen är 
att skillnaderna fortsätter öka. Men det finns även andra grupper 
som generellt sett är mer trångbodda än andra i riket; yngre i 
åldersspannet 16-34, boende i storstadsregionerna samt boende 
i hyresrätter med låg inkomst. Att hitta lösningar kommer således 
bli en välfärds- och tillväxtutmaning framöver för många regioner. 
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Risken med en dåligt fungerande bostadsmarknad är att de 
som har skaffat sig en högre utbildning inte anser att det lönar 
sig att flytta till, eller stanna kvar i, storstäderna pga orimliga 
bostadskostnader. Detta blir problematiskt då det är i städerna 
som högutbildad arbetskraft har bäst förutsättningar att dra 
nytta av sin kompetens. Denna risk att tappa attraktivitet kan 
gå ut över hela regionens ekonomiska tillväxt, vilket i sin tur är 
negativt för vår samlade framtida välfärd.

Sammantaget har flera regioner betydande 
bostadsutmaningar framför sig i form av hög efterfrågan men 
lågt utbud. Detta parallellt med att flera regioner i Sverige 
upplever det motsatta; låg efterfrågan och högt utbud. 

Befolkningsförändring i relation till antalet byggda bostäder 1935-2014 Andel trångbodda i riket (%)
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VÄGAR FRAMÅT
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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 ogynnsamma 
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.

Regioner som blomstrar för att 
sedan gå tillbaka 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 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.

Bejaka dynamiken



En ny och mer ändamålsenlig 
regionindelning?
I Sverige pågår sedan en tid diskussioner om en ny 
regional indelning. Att en sådan är nödvändig råder 
det stor enighet om - liksom betydelsen av funktionella 
samband. Det har bland annat påverkat vårt sätt 
att redovisa nyckeltal i Regionernas kamp, men i 
praktiken har funktionella regioner varit en huvudsaklig 
analysram sedan lång tid. De funktionella sambanden 
är bärare av den regionala utvecklingen - vilket i vår 
mening borde ha stort inflytande över den kommande 
regionala indelningen. I dagens funktionella regioner 
har administrativa gränser begränsad betydelse. I 
framtiden sannolikt ännu mindre. I detta perspektiv 
riskerar ett pussel med dagens län som minsta 
beståndsdel utgöra en alltför grov skala där viktig 
potentiell dynamik kan gå förlorad.  

Nya förutsättningar och 
nya drivkrafter
Med allt snabbare teknisk utveckling, 
billigare transporter och effektiv 
informationsteknik minskar råvarornas 
och de geografiskt bundna 
produktionsfaktorernas betydelse till 
förmån för immateriella konkurrensfaktorer 
som humankapital, kunskap och 
kunskapsöverföring. Man kan 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. Storlek och täthet utgör viktiga 
drivkrafter. Ju fler aktörer som samlas nära 
varandra, desto större blir potentialen 
för att dra nytta av varandras kunskaper, 
kapital, kunder eller nätverk.
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REGIONERNAS KAMP 
- VÄGAR FRAMÅT

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? 



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 relativt 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. 

I vår andra storstadsregion, Göteborgsregionen, är det mycket 
på gång. En utmaning och möjlighet är att dra nytta av den 
starka industriella närvaron, samtidigt som den hela tiden 
måste uppgraderas med ett högt kunskapsinnehåll. Att också 
få med sig hela regionen i den relativt starka utvecklingen som 
kännetecknar utvecklingen i noden Göteborg är också av vikt. Stora 
infrastrukturinvesteringar kommer att bidra till detta.

Storstadsregionerna kan göra mer
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.  

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 hör 
också att de har en mycket problematisk demografisk 
struktur med ett växande antal äldre som måste 
försörjas av ett minskande antal yngre. Denna 
utveckling blir allt mer tydlig för varje år och den 
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. 

Svagare regioner står inför 
stora utmaningar
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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 påverkas på nationell nivå, 
men en hel del finns att göra på regional och lokal 
nivå. Görs inte detta går Sverige miste om värdefull 
ekonomisk tillväxt och därmed en högre välståndsnivå. 

Fokusera på det som är viktigt



Dömda till samverkan

En gemensam bild är avgörande

Man skulle kunna säga att vi idag är ”dömda 
till samverkan” eftersom ingen part ensam 
har rådighet över förutsättningarna för 
en regions tillväxt och utveckling. Det 
handlar snarare om en rad ömsesidiga 
beroendeförhållanden.Regionen är beroende 
av hur kommunerna agerar, av vad som 
händer i grannlänen, hur nationella medel för 
infrastruktur tilldelas och inte minst av hur 
näringslivet agerar och hur invånarna väljer 
att leva sina liv. 

Men samverkan är också en möjlighet, 
ett verktyg att ta kontroll över för att 
genomföra en önskad förändring. Samverkan 
möjliggör resurseffektivitet och synergier. 
Samverkan möjliggör också lärande och 
omvärldsbevakning. Etablerad samverkan 
kan utgöra en mobiliserande förmåga, 
visa vilja och kraft - även om det kan kräva 
kompromisser. Samverkan kan innebära 
minskat handlingsutrymme, men kan 
samtidigt ge möjlighet att påverka i frågor 
man annars inte har rådighet över eller 
finansiella resurser att genomföra.

Samverkan förutsätter en aktörsgemensam bild av regionens 
egenskaper och förutsättningar. Vilka är möjligheterna och 
tillväxtpotentialerna? Vilka hot och utmaningar står vi inför? Att 
med fakta och data analysera och beskriva nuläge och framtid, 
exempelvis hur funktionella samband ser ut, skapar en gemensam 
”objektiv” omvärldsförståelse. 

Men objektiva fakta kan aldrig visa hela bilden. Det krävs även att 
man bygger upp en ”mental” omvärldsförståelse som tar hänsyn 
till hur parterna faktiskt uppfattar förutsättningar, sammanhang och 
samband. Regional identitet och tillhörighet har stor betydelse. 

En gemensam bild av regionens förutsättningar, som bygger på 
båda dessa perspektiv, krävs för att ömsesidigt beroende parter 
ska förmås agera gemensamt. Den ligger till grund för att skapa en 
gemensam syn på vägen framåt – vad vill/kan/måste vi göra för en 
välfungerande och attraktiv regional utveckling? Vilka strategiska 
prioriteringar och vägval krävs? Hur ska roller och ansvar fördelas?
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KÄLLOR



Sverige vs Världen
Eurostat, OECD, IMF, nationella källor och 
Konjunkturinstitutet, Världsbanken

Demografi
SCB

Integration
Migrationsverket

Ekonomi
SCB

Arbetsmarknad
SCB

Bostadsmarknad
Boverket, SCB, Undersökning av 
levnadsförhållanden (ULF, SILC)

Alla bilder är WSPs om inget annat anges

KÄLLOR
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NATIONELL & REGIONAL 
SAMHÄLLSUTVECKLING

Vi arbetar med nationell och regional samhällsutveckling 
på flera sätt. Ett vanligt uppdrag kan se ut såhär: 

UPPDRAGET
En av sveriges storstadsnära regioner har ett behov av att 
identifiera sina styrkeområden för att strategiskt arbeta 
med regionens attraktivitet med sikte på 2030. 

PROCESSEN FRAMÅT
En kvantitativ regionalekonomisk analys tas i samverkan 
fram som en grund för regionens tillväxtstrategi till 2030. 
Ett flertal regionala aktörer identifieras och involveras i 
processen. Av särskild vikt är att förbättra tillgänglighet 
och infrastruktur för näringslivet.

”Växande regioner är 
attraktiva, konkurrenskraftiga 
och innovativa. Det är här 
tillväxten skapas” 
Mattias Frithiof. 
Avdelningschef, Samhällsutveckling

av tillväxten i lönesummor 
fram till 2030 kommer ske i 
de tre storstadsregionerna.

70
%
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Vi är WSP
WSP är ett av världens ledande analys- och 
teknikkonsultföretag. Vi erbjuder tjänster 
för hållbar samhällsutveckling inom Hus & 
Industri, Transport & Infrastruktur och Miljö & 
Energi. Bredd och mångfald kännetecknar våra 
medarbetare, kompetensområden, kunder och 
typer av uppdrag. Tillsammans har vi 34 000 
medarbetare på över 500 kontor i 40 länder. I 
Sverige har vi omkring 3 500 medarbetare.

WSP Sverige AB
Arenavägen 7
121 88 Stockholm-Globen
Tel: 010-722 50 00

www.wspgroup.se
www. wspgroup.se/analys
April 2016 Analys & Strategi
SE-7021-SV-2016-04


