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Sverige står inför	ett	antal	stora	utmaningar	som	behöver	bemötas	
utifrån	de	styrkor	och	tillväxtpotentialer	som	finns	i	alla	delar	av	
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det	regionala	policyarbetet	på	samtliga	beslutsnivåer.
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Förord  

Regional tillväxt kan ses som ett resultat av en process, där de regionala förutsättningarna är 

utgångspunkten och även grunden för tillväxtens storlek. Eftersom förutsättningarna ändras med 

tiden förändras också tillväxtens struktur och storlek. Förändringen av de regionala förutsättning-

arna kan mätas genom olika indikatorer vilket bör ses som huvudsyftet för rapporten Regional 

tillväxt 2015.  

Rapporten är en del av Tillväxtanalys uppgift att från olika perspektiv utvärdera, analysera och 

redovisa effekter av statens åtgärder för hållbar tillväxt, konkurrenskraft och regioners utvecklings-

kraft i hela landet, samt att ge underlag och rekommendationer för utveckling av åtgärder och 

insatser. 

I denna rapport beskriver vi tillståndet och utvecklingen av Sveriges regioner med utgångspunkt i 

En nationell strategi för hållbar tillväxt och attraktionskraft 2015–20. Underlag och fakta är 

hämtade från många olika statistikkällor, men även från myndighetens analysplattformar för 

regional statistik och prognoser (Raps) och för geografisk informationsanalys (Pipos). Vi refererar 

till ett stort antal av Tillväxtanalys egna undersökningar, studier och rapporter och till andra externa 

kunskapsunderlag som bedöms vara relevanta i sammanhanget.  

Rapporten Regional tillväxt 2015 ska tjäna som ett faktaspäckat uppslagsverk där alla som är 

intresserade av den regionala utvecklingen kan ta del av den kunskap som behövs för att förstå 

utvecklingen, ställa rätt diagnos och föreslå förhållningssätt och åtgärder.  

Rapporten har utarbetats av en projektgrupp bestående av Imber Råbock, Federica Calidoni, Marcus 

Jernström och Wolfgang Pichler som också varit projektledare. Tillväxtanalys avdelning 

Tillgänglighet och regional tillväxt fungerade som referensgrupp under arbetets gång. Inspel och 

material har inhämtats från hela myndigheten.  

 

Östersund, februari 2016 

 

 

 

Jan Cedervärn 

Vik. generaldirektör 

Tillväxtanalys 
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Sammanfattning 

Sverige har haft en stark ekonomisk utveckling de senaste två decennierna vilket också avspeglas i 

regionernas tillväxt. Efterverkningar av den djupa lågkonjunkturen år 2008/09 och en förändrad 

efterfrågan på naturresurser och tjänstehandel har dock lett till en mer splittrad regional bild av 

tillväxten. Trots en påtagligt god återhämtnings- och anpassningsförmåga i regionerna kommer 

utmaningar såsom klimat-, miljö- och energifrågor, globalisering, social sammanhållning och 

demografisk utveckling att kräva ett fortsatt engagemang av samtliga aktörer för att stärka 

konkurrenskraften regionalt. Dessa utmaningar, som pekas ut i En nationell strategi för hållbar 

regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020, möts genom att prioritera tillväxtarbetet på fyra 

områden: (1) attraktiva miljöer och tillgänglighet, (2) innovation och företagande, (3) kompetens-

försörjning och (4) internationellt samarbete. Samtliga prioriteringar, förutom den sistnämnda, 

beskrivs i rapporten Regional tillväxt 2015. 

Regional attraktivitet är summan av många, ofta svårfångade, faktorer. Människors flyttströmmar 

och boendepreferenser ses dock som en någorlunda rättvisande generell indikator på en regions 

attraktivitet. Enbart 9 av 60 FA-regioner har ett positivt inrikes flyttnetto, vilket här används som ett 

övergripande mått på regional attraktivitet. Det är större regioner som visar sig vara mer attraktiva 

och som lockar till sig människor. Den omfattande invandringen de senaste åren har visserligen 

skapat ett befolkningstillskott och större mångfald i samtliga FA-regioner, men invandrarnas senare 

omflyttning bidrar även till större flyttunderskott i många mindre, avlägset belägna regioner. 

Positivt är att utflyttningen av unga vuxna från mindre FA-regioner relativt sett blivit något mindre 

frekvent, men gruppen genererar fortfarande stora underskott av män och ännu högre underskott av 

kvinnor i mer avlägset belägna regioner.  

Den fysiska planeringen är ett viktigt instrument för att skapa attraktiva miljöer för boende och 

arbete. På ett övergripande plan utgör befolkningskoncentration och befolkningsstorlek grund-

läggande planeringsparametrar på samtliga beslutsnivåer. Vi kan notera en fortsatt ökande 

befolkningskoncentration både mellan FA-regioner och även inom nästan samtliga FA-regioner. 

Befolkningstillväxten samvarierar med storleken av FA-regionen och mindre, avlägset belägna 

landsbygdsregioner visar på en minskande folkmängd. Pendlingsmönster formar i hög grad 

människors vardag och är således också en relevant planeringsaspekt. Hälften av den sysselsatta 

befolkningen har relativt korta pendlingsavstånd på mindre än fem kilometer. Här kan sägas att 

majoriteten av arbetspendlare i storstadsregioner och regioner med städer har något längre resvägar 

än arbetspendlare i andra grupper av FA-regioner. Avlägset belägna FA-regioner karakteriseras 

dock i många fall av extremt långa avstånd mellan boende- och arbetsställen.  

Tillgängligheten till service är viktig för att kunna bo och verka i olika delar av landet. I avlägset 

belägna landsbygdsområden med en hög andel befolkning koncentrerad i få tätorter blir median-

avståndet något bättre jämfört med i FA-regioner med mer utspridd befolkning. Relativt långa 

avstånd för en mindre del av befolkningen i FA-regioner samvarierar ofta med andra socio-

ekonomiska nackdelar såsom till exempel högre andel äldre och lägre inkomster. Sammanlagt 

152 000 personer har mer än 10 minuters bilfärd till närmaste butik. Trots en god övergripande 

standard på IT-infrastrukturen kvarstår stora regionala skillnader vad gäller utbyggnaden av bred-

band. I många mindre FA-regioner i Norrlands inland, Småland och norra Skåne har mindre än 30 

procent av befolkningen möjlighet att använda bredband med 100 Mbit/s. Tillgänglighet genom 

transportsystemet uttrycks med indikatorerna andel befolkning med mindre än 1 km till närmaste 

busshållplats och befolkningens avstånd till drivmedelsstationer. Medianavståndet till drivmedels-

stationer totalt ligger på 1600 meter och har inte förändrats nämnvärt sedan år 2009. Skillnaderna 
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mellan olika delar av landet är dock stora. Avstånden i vissa avlägset belägna FA-regioner är mer än 

dubbelt så stora som i FA-regioner med mer gynnsamma strukturer. Liknande regionala mönster 

framkommer när det gäller tillgänglighet till kollektivtrafik, men generellt gäller sämre tillgänglig-

het i norra Norrland.  

Regeringen ser innovation och företagande som en central prioritering och utgångspunkt för den 

regionala tillväxtpolitiken. Spelreglerna och de tekniska möjligheterna för hur företag kan vara 

verksamma har dock förändrats i grunden de senaste decennierna. En konsekvens av detta är att 

många fler företag agerar på en global arena och har lärt sig att utnyttja de möjligheter som erbjuds 

på en global marknad. Företagssektorns betydelse i den regionala ekonomin varierar emellertid 

kraftigt mellan olika delar av landet. I mer avlägset belägna landsbygdsregioner är andelen syssel-

satta i företag ofta mindre än 50 procent av samtliga sysselsatta.  

Av 2,76 miljoner sysselsatta inom företagssektorn år 2013 har bara knappt 25 procent en utbildning 

längre än minst två år eftergymnasial utbildning. Företagssysselsatta med högre utbildning finns i 

större utsträckning i större FA-regioner. Det är också i dessa FA-regioner som andelen högutbildade 

ökar mest. Tas kunskap och humankapital som en avgörande drivkraft för den ekonomiska utveck-

lingen kommer koncentrationen av högutbildade att bidra till en ännu starkare polarisering mellan 

städer och mer avlägset belägna landsbygdsregioner. Vi kan i alla fall notera en viss utjämning vad 

gäller könsfördelning i olika näringsgrupper där även här högre utbildning bör ses som den bakom-

liggande drivkraften. Med utgångspunkt i storstäderna kommer utvecklingen på sikt kunna medföra 

en jämnare könsfördelning i samtliga regioner.  

Ett enkelt mått på förnyelse av kunskap i företag i olika regioner är andelen högutbildade i den 

yngre generationen (30–34 år) i relation till andelen högutbildade i åldersgruppen 56–60 år, det vill 

säga gruppen som befinner sig i slutet av arbetslivet. Här visar mindre FA-regioner i regel ett 

mindre inflöde av ny kunskap jämfört med större regioner. Umeå och Stockholm med flera har inte 

heller samma storlek på kvoten, vilket dock snarare indikerar att det redan finns ett stort antal hög-

utbildade bland de äldre sysselsatta i dessa regioner. Det är också viktigt att se på rörligheten av 

sysselsatta mellan företagen inom FA-regionen som anses leda till kunskapsspridning och förnyelse 

av företagssektorn. Större FA-regioner redovisar genomgående större andelar företagssysselsatta 

som byter jobb mellan företag inom regionen.  

Ett regionalt konkurrenstryck är viktigt för att skapa en regional dynamik och en mer optimal för-

delning av humankapital mellan företag. Arbeten skapas i nya och växande företag och försvinner i 

krympande och nedlagda företag, vilket leder till ökad tillväxt och en effektiv resursfördelning. På 

så sätt skapades också 275 000 nya arbetstillfällen under år 2013, samtidigt som det försvann 

270 000 arbetstillfällen. En större dynamik kan noteras för avlägset belägna landsbygdsregioner och 

storstadsregioner, även om de bakomliggande orsakerna inte behöver vara desamma. Ett betydligt 

större antal snabbväxande företag i storstadsregioner är bara ett exempel på olikheter.  

Det är entreprenörer som förvandlar potentialer och möjligheter till inkomster och sysselsättning. 

Det fanns år 2013 514 000 operativa företagsledare i Sverige av vilka knappt en tredjedel är 

kvinnor. Fler kvinnor är företagsledare i storstadsregioner, men utvecklingen pekar mot större 

andelar i samtliga regiongrupper. En annan drivkraft i den regionalekonomiska dynamiken är 

internationaliseringen av företag som här uttrycks som andel sysselsatta i multinationella företag av 

sysselsatta i företag totalt. Totalt för riket minskade antalet sysselsatta i multinationella företag med 

153 000 personer från år 2003 till år 2009. Efter den ekonomiska krisen år 2008/09 har dock 

andelen sysselsatta i multinationella företag ökat kraftigt. Totalt har antalet sysselsatta i multi-

nationella företag ökat med 110 000 personer under perioden 2009–13. Den största positiva 

förändringen finns i storstadsregionerna med en sysselsättningsökning på 13 procent.  
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Regioners förmåga till förnyelse påverkas också av antalet branscher och koncentration av arbets-

ställen i regionen. Generellt har storstadsregioner och större regioner både en högre branschdiversi-

fiering och en lägre koncentration av arbetsställen. Även om det finns undantag från regeln kan det 

vara ett tecken på svårigheten för mindre regioner att förnya sitt näringsliv. Sett till enskilda 

näringsgrupper har tillverkning och utvinning minskat med 125 000 sysselsatta under perioden 

2007–13 i samtliga FA-regioner. Det har dock visat sig att minskningen i tillverkningen många 

gånger motsvarar en ökning av sysselsatta i olika tjänstenäringar. 

Det finns höga ambitioner att reducera utsläpp av växthusgaser och minska energianvändning 

genom att resurseffektivisera ekonomin. Det ska ske inte minst genom att främja grön tillväxt, grön 

strukturomvandling och miljöinnovationer i Sveriges regioner. Relateras producerade ekonomiska 

nettovärden (här regioners lönesumma) till utsläppen av växthusgaser får man växthusgasintensi-

teteten i regionen, som kan ses som ett mått på klimateffektivitet. Storstäder och regioner nära större 

städer har visserligen stora absoluta utsläpp, men har även de största lönesummorna. Det är också 

dessa som har en hög växthusgasintensitet och producerar stora värden med mindre utsläpp. 

Innovationer skapar konkurrenskraft och säkerställer inkomster till företag, anställda och regioner. 

För företag är produktivitetsutvecklingen avgörande för att säkra konkurrensförmåga i en allt mer 

globaliserad verklighet. FA-regioners genomsnittliga arbetsproduktivitet bestäms som lönesumma 

per sysselsatt i företagssektorn. Differenserna mellan storstadsregionerna och mindre regioner är 

stora. Skillnaderna har dock blivit mindre det senaste decenniet. Men, det påverkar inte den 

regionala rangordningen som anses vara ganska stabil över tiden.  

En så hög grad av sysselsättning som möjligt är också ett viktigt mål för regionerna. För att lyckas 

med detta är det nödvändigt att ständigt utveckla och ta till vara på hela befolkningens kompetens. 

Kompetensutveckling och en effektiv kompetensmatchning är således nyckelfaktorer och en 

nationell prioritering i det regionala tillväxtarbetet. Andelen förvärvsarbetande som en övergripande 

indikator på arbetsmarknadens funktionalitet är hög jämfört med andra länder i Europa. I ett FA-

regionalt perspektiv kan noteras att många mindre FA-regioner har en förvärvsintensitet på över 80 

procent. 11 av 60 FA-regioner visar också på en förbättring av förvärvsintensiteten. Förändringar 

kan dock komma till på olika sätt. Bara i 13 FA-regioner har antalet förvärvsarbetande vuxit 

snabbare än befolkningen i samma åldersgrupp. I 9 FA-regioner fanns det en jobbtillväxt och en 

befolkningsminskning. En förbättrad förvärvsintensitet kan också erhållas när befolkningen minskar 

snabbare än antalet förvärvsarbetande i samma åldersgrupp. Olika förändringsfaktorer kan således 

leda till samma förbättring. 

Det finns ett stort behov av att på ett bättre sätt integrera den utrikes födda befolkningen på arbets-

marknaden. Andelen förvärvsarbetande bland dessa människor i åldersgruppen 20–64 år är 58 

procent och därmed 24 procentenheter lägre än för den inrikes födda befolkningen. Utbildningsnivå 

och vistelsetid är avgörande faktorer för hur framgångsrika utrikesfödda är på arbetsmarknaden som 

anställda eller företagare. Det visar sig också att utbudet av jobb, snarare än tillgången till bostäder, 

är viktigt för framför allt flyktingars förvärvsarbete. En annan generell aspekt är att många invand-

rare, däribland just flyktingar, ofta får sitt första arbete i en annan FA-region än invandrings-

regionen.  

Äldres och ungas deltagande på arbetsmarknaden har också förändrats över tiden. Medan allt fler 

äldre i allt större utsträckning och i allt fler regioner stannar kvar i arbetskraften till pensionsåldern 

och därutöver, är utvecklingen tvärtom för unga i början av arbetslivet. Det genomsnittliga inträdet 

på arbetsmarknaden är 29 år för riket år 2011, vilket är ett år mer än år 2004. Antalet förvärvsår som 

differens mellan in- och utträdesålder ökade i de flesta regiongrupper, mest i gruppen avlägset 

belägna landsbygdsregioner.  
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Matchning handlar om hur väl utbud och efterfrågan möts. Det finns tecken på att matchningen på 

arbetsmarknaden har försämrats i Sverige under en längre period. Beräkningar av FA-regioner visar 

att matchningseffektiviteten år 2014 är sämre i 70 procent av regionerna jämfört med genomsnittet 

för FA-regioner under perioden 2004–12.  

En ökad arbetspendling har positiva effekter på regioners matchning på arbetsmarknaden och 

således också effekter på regionens produktivitet och konkurrensförmåga. Totalt arbetspendlade 1,5 

miljoner sysselsatta över en kommungräns år 2013. De största relativa förändringarna har dock inte 

skett i regiongruppen storstadsregioner utan snarare i regiontypen avlägset och mycket avlägset 

belägna landsbygdsregioner. Det kan ses som ett positivt tecken, framför allt mot bakgrund av att 

många av dessa mindre regioner har en sårbar egen arbetsmarknad.  

Det är inte med antalet högre utbildade Sverige kan konkurrera internationellt utan snarare med en 

så bra matchning som möjligt mellan arbetsuppgifter och kompetens. En välutbildad arbetskraft är 

en viktig ingångsparameter i detta. Det är inte bara regionala skillnader i utbildningsnivå som kan 

uppfattas som ett problem utan även utbildningsgapet mellan kvinnor och män. I samtliga FA-

regioner finns betydligt fler högutbildade kvinnor än män i åldersgruppen 20–64 år. Det finns även 

en kraftig regional varaktighet när det gäller övergång från gymnasie- till högskoleutbildning. FA-

regioner med en stor andel övergångar år 2003 redovisar också höga värden år 2010. Både 

skillnaderna mellan könen och skillnaden mellan regionerna kan vara en signal på att human-

kapitalet inte används optimalt. 

En konkret avkastning av ett lyckat tillväxtarbete är ökad välfärd för samtliga invånare. Som en 

generell indikator på detta används regional inkomst relaterad till hela befolkningen. Ur ett regionalt 

perspektiv, med fokus på skattebaser och den egna befolkningens försörjningsmöjligheter är måttet 

på regional inkomst per invånare det mest relevanta, eftersom detta också fångar territoriella egen-

skaper såsom möjligheten till förvärvsarbete och därmed inkomster bortom gränsen för den egna 

FA-regionen. Storstadsregioner redovisar betydligt större per capita-inkomster än avlägsna lands-

bygdsregioner, samtidigt som det kan noteras att utvecklingen har varit mycket bättre i just avlägset 

belägna landsbygdsregioner.  
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Summary 

Sweden has experienced strong economic development during the past two decades, which is also 

reflected in regional growth. However, the repercussions of the deep recession in 2008/09 and 

change in the demand for natural resources and trade in services have meant that this regional 

growth presents a more fragmented picture. Despite the capability clearly shown by the regions to 

recover and adapt, the challenges faced such as climate, environmental and energy issues, 

globalisation, social cohesion and demographic development will require the continued commitment 

of all actors in reinforcing competitiveness at regional level. These challenges, as identified in En 

nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020 (A national strategy for 

sustainable regional growth and attractiveness in 2015-2020), are to be met by prioritising efforts to 

promote growth in four areas: attractive environments and accessibility, innovation and enterprise, 

the provision of skills, and international collaboration. All these priorities except the last one are 

described in the report Regional tillväxt 2015 (Regional growth in 2015). 

Regional attractiveness is a combination of many often elusive factors. That said, human migration 

patterns and accommodation preferences are seen as quite a fair general indicator of a region’s 

attractiveness. Only nine out of sixty functional analysis (FA) regions have a positive domestic net 

migration pattern, which has been used here as an overall measure of regional attractiveness. It is 

the larger regions which are proving to be more attractive and bringing in more people. The 

extensive immigration of recent years has indeed resulted in a population increase and greater 

diversity in all FA regions, but the relocation of immigrants at a later stage is also contributing to a 

greater migration deficit in many smaller, remote regions. One positive trend is that there has been 

rather less relocation in the case of young adults from small FA regions, seen in relative terms, but 

this group is still generating a substantial shortfall in men and an even more substantial shortfall in 

women in the more remote regions.  

Physical planning is an important instrument in creating attractive environments for accommodation 

and work. At an overall level, the concentration and size of population constitute fundamental 

planning parameters at all levels of decision-making. A continuous increase in population concen-

tration can be seen both among the FA regions and within almost all of them. Population growth 

covaries with the size of FA region, and less remote rural regions indicate a fall in population. 

Commuter patterns determine people’s everyday lives to a large extent and are thus a relevant 

aspect of the planning as well. Half of the population who are in employment have relatively short 

commuting distances of less than five kilometres. It can be noted here that the majority of 

commuters in metropolitan regions and regions with urban centres travel somewhat longer distances 

than do those in other groups of FA regions. Remotely situated FA regions are, however, 

characterised in many cases by extremely long distances between the home and place of work.  

Accessibility to services is essential for being able to live and work in different parts of the country. 

The median distance in remote rural areas where a high proportion of the inhabitants is concentrated 

in a few urban centres is somewhat better compared to FA regions where the population is more 

spread out.  Relatively long distances for a small proportion of the population in FA regions often 

covary with other socio-economic disadvantages such as a higher proportion of older inhabitants, 

lower levels of income etc. In total 152,000 people have a car journey taking more than ten minutes 

to their nearest shop. Despite a good overall standard of IT infrastructure, there remain large 

regional differences in terms of the expansion of broadband. In the many small FA regions in 

Norrland’s hinterland, Småland and northern Skåne, less than 30 per cent of the population are able 

to use broadband up to 100 Mbit/s. Accessibility via the transport system is expressed in terms of 

the indicators proportion of population with less than 1 km to the nearest bus stop and distance of 
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population from a petrol station. The median distance to a petrol station is 1,600 metres in total, a 

figure that has not changed significantly since 2009. The disparities between the various parts of the 

country are, however, great. The distances in certain remote FA regions are more than twice as great 

as those in FA regions with more favourable structures. Similar structures are seen as regards 

accessibility to public transport, although accessibility in northern Norrland is poorer.  

The Government sees innovation and enterprise as key priorities and the basis for its regional 

growth policy. The ground rules and technical possibilities for the way in which businesses can 

operate have, however, fundamentally changed in recent decades. One consequence of this is that 

many more companies are also operating at global level, and that many more of them have learned 

to make the most of the opportunities offered on the global market. However, the importance of the 

business sector in the regional economy varies widely between different parts of the country. In 

more remote rural regions the proportion of company employees is often less than 50 per cent of all 

those in employment.  

Of the 2.76 million people employed in the business sector in 2013, no more than just under 25 per 

cent have gone on to higher education for a minimum of two years after leaving upper secondary 

school. Company employees with higher education qualifications mostly live in the larger FA 

regions. These FA regions are also where the proportion of those who have higher education 

qualifications is increasing the most. Assuming that knowledge and human capital are a crucial 

driving force for economic development, such a concentration of people with higher education 

qualifications will help bring about even stronger polarisation between urban centres and remote 

rural regions. A certain levelling out can be seen though as regards gender distribution in different 

groups in trade and industry, and higher education qualifications should be seen as the driving force 

behind this as well. Having originated in the metropolitan areas, this trend should in time be able to 

bring about a more even gender distribution in all regions. 

A simple measure for assessing the regeneration of skills in companies in different regions is to look 

at the proportion of members of the younger generation who have higher education qualifications 

(30-34 years) in relation to the proportion of those with higher education qualifications in the age 

group 56-60 years; that is to say, the group who are nearing the end of their working life. We see 

here that as a rule the small FA regions show a smaller influx of new skills compared to the larger 

regions. Umeå, Stockholm and a number of other areas do not have the same size of ratio either, 

although this would indicate rather that older people in work in these regions already include a large 

number who have higher education qualifications. It is also important to look at the mobility of 

employees between companies in an FA region which is seen to result in a spread of skills and the 

regeneration of the business sector. Large FA regions regularly report that large numbers of 

company employees switch between the companies in the region.  

The pressure of competition in a region is essential for creating a regional dynamic and a more 

optimal distribution of human capital between companies. Jobs are created in new, growing 

companies and disappear from those that cut back or close down, which results in stronger growth 

and an effective distribution of resources. In this way 275,000 new job opportunities were also 

created during 2013 at the same time that 270,000 job opportunities disappeared. A stronger 

dynamic can be seen in the case of remote rural regions and metropolitan regions, although the 

reasons lying behind this are not necessarily the same. The significantly larger number of fast-

growing companies in the metropolitan regions is only one example of the differences. 

It is those in private enterprise who are converting potential and opportunity into income and 

employment. In 2013 there were 514,000 business leaders operating in Sweden of whom just under 

a third were women. There are more women who are business leaders in the metropolitan regions, 

but the trend indicates larger proportions in all groups of regions. Another driving force behind the 
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economic dynamic at regional level is the internationalisation of companies, expressed here as the 

proportion of employees in multinational companies out of company employees in total. The 

national total of employees in multinational companies decreased by 153,000 between 2003 and 

2009. Since the financial crisis of 2008/09, however, the proportion of employees in multinational 

companies has seen a sharp increase. The total number of employees in these has increased by 

110,000 during the period 2009–2013. The biggest change in a positive direction has taken place in 

the metropolitan regions, with an increase in the employment rate of 13 per cent.  

The potential for regeneration in the regions is also affected by the number of sectors and concen-

tration of places of work there. Metropolitan regions and large regions in general offer both more 

sector diversification and less concentration of places of work. Although there are exceptions to this 

rule, this could be a sign of the difficulty faced by the small regions in ensuring the regeneration of 

their trade and industry. A look at individual groups in trade and industry shows that the number of 

employees in manufacturing and mining has decreased by 125,000 between 2007 and 2013 in all the 

FA regions. Nevertheless, it has been seen many time over that this decrease in manufacturing 

corresponds to an increase in employees in various parts of the service sector. 

There is a strong will to reduce greenhouse gas emissions and also reduce energy consumption by 

creating a more resource-efficient economy. This should be achieved not least by promoting green 

growth, green restructuring and environmental innovation in Sweden’s regions. Seeing the econo-

mic net values produced (in this case the wage sum for the regions) in relation to the emission of 

greenhouse gases allows us to measure greenhouse gas intensity in the region, which can be 

regarded as a measure of climate efficiency. While metropolitan areas and regions close to major 

urban centres do produce high absolute emission levels, they also have the highest wage sums. 

These are the region too which have a high greenhouse gas intensity and produce high values with 

lower emissions. 

Innovation fosters competitiveness and guarantees income for companies, employees and regions. 

Improving productivity is crucial for companies to secure their position of competitiveness in an 

increasingly globalised world. The average level of work productivity in the FA regions is deter-

mined as the wage sum per employee in the business sector. The disparities between the metropoli-

tan regions and the smaller regions are wide, although these have narrowed during the past decade. 

This does not, however, affect the regional ranking which is seen to have been fairly stable over 

time. 

As high a degree of employment as possible is also an important objective for the regions. To 

achieve this they will need to ensure continuous development and to utilise the skills of the entire 

population. Skills development and the effective matching of skills are thus key factors and a matter 

of national priority in promoting regional growth. The proportion of those in work when seen as an 

overall indicator of the functionality of the labour market is high compared to other countries in 

Europe. In the case of the FA regions, it can be noted that the intensity of employment in many of 

the smaller ones is over 80 per cent. Eleven of the sixty FA regions also show an increase in the 

intensity of employment. However, changes come about in different ways. In only thirteen of the 

FA regions has the number of those in work has grown faster than the population in the same age 

group. Nine of the FA regions saw growth in jobs and a fall in population. An increase in employ-

ment intensity can also be achieved when the population decreases faster than does the number of 

people in work in the same age group. Different factors for change can thus result in the same 

improvement. 

A better way of integrating foreign-born members of the population in the labour market is very 

much needed. The proportion of those in work in the age group 20-64 is 58 per cent, and is thus 24 

percentage points lower than for the Swedish-born population. Level of education and length of stay 
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are determining factors in the degree of success foreign-born have as employees or business owners 

in the labour market. What is also seen is that it is the range of jobs rather than the availability of 

accommodation that is crucial for finding employment, especially in the case of refugees. Many 

immigrants often acquire their first job in an FA region other than the region of immigration.  

The participation of young and old in the labour market has also changed over time. While 

increasing numbers of older people are to an increasing extent and in an increasing number of 

regions staying in the work force until retirement and beyond, the trend is reversed for young people 

starting out in working life. The average age of entry into the labour market in 2011 was 29 years 

for the country as a whole, which was one year more than recorded for 2004. The number of years 

spent in employment when seen as a differential between age on entry and age of exit increased in 

most groups of regions and especially in the group of remotely situated rural regions.  

Matching is about how well one can marry supply and demand. There are signs that the degree of 

success in matching on the labour market has been falling in Sweden over a long period of time. 

Calculations regarding the FA regions show that the effectiveness of matching in 2014 was poorer 

in 70 per cent of the FA regions compared to the average for the regions as a whole during the 

period 2004-12. 

An increase in commuting has had a positive effect on matching in the labour market in the regions, 

and has therefore had a positive effect too on the productivity and competitiveness of the regions. A 

total of 1.5 million people in work commuted across a municipal boundary in 2013. However, the 

largest relative changes that have taken place have not been within the group of metropolitan 

regions but rather that of rural regions that are either remote or very remote. This can be seen as a 

positive sign, especially when considering that the labour market within many of these small regions 

is a vulnerable one.  

It is not the number of people with higher education qualifications that determines Sweden’s 

success in competing at international level but rather the efforts to ensure as successful a matching 

as possible between tasks and skills. A well-educated work force is an important entry parameter in 

this. However, one problem here may be not only the regional differences in level of education but 

also the gap in level of education between men and women. All FA regions contain significantly 

more women than men in the age group of 20-64 years who have higher education qualifications. 

Another feature of very long standing in the regions is the transition from upper secondary school to 

higher education. Those FA regions with a high proportion of inhabitants making the transition in 

2003 reported high values in 2010 as well. The differences between both gender and region may be 

a sign that optimal use has not been made of human capital.  

A solid return on successful investment in achieving growth is greater welfare for all inhabitants. A 

general indicator of this is seen by relating regional income to the population as a whole. From a 

regional perspective, where the focus lies on tax bases and the opportunities of a region’s inhabi-

tants to support themselves, the measure of regional income per inhabitant is the most relevant one 

since this also takes into account territorial features, such as the chances of finding work, and thus 

income beyond the boundaries of the inhabitant’s own FA region. The metropolitan regions report 

considerably higher levels of income per capita than do the remote rural regions, while it is at the 

same time noting that development has been much stronger in precisely those remote rural regions. 
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1 Inledning 

Det finns ett antal globala utmaningar som också med-

för konsekvenser för Sverige och dess regioner. I den av 

regeringen presenterade nationella strategin för hållbar 

regional tillväxt och attraktionskraft 2015–20 lyfts fyra 

utmaningar – demografisk utveckling, klimat, miljö och 

energi, globalisering, social sammanhållning – som 

anses ha särskilt stor betydelse för utvecklingen i lan-

dets olika delar under en längre tid framöver. I samma 

strategi beskrivs också prioriteringar som ska vägleda 

det strategiska regionala tillväxtarbetet framöver. 

Genom att fokusera på innovationer och företagande, 

attraktiva miljöer och tillgänglighet, kompetensförsörj-

ning och internationellt samarbete bemöter regeringen 

de utpekade utmaningarna och förväntar sig att stärka 

utvecklingskraften i hela landet.  

Vi har valt att följa strategins struktur som upplägg för 

rapporten Regional tillväxt 2015. I rapporten redovisade 

fakta och analyser relaterar till prioriteringarna och kan 

således ses som en faktamässig fördjupning av politi-

kens centrala innehåll. Den fjärde prioriteringen som 

behandlar det internationella samarbetet redovisas inte 

på samma sätt, eftersom samarbetsformerna kan vara 

mycket varierande i olika delar av landet. Ett problem är 

också att internationella relationer och flöden som ex-

port är svåra att beskriva med hjälp av statistik på regio-

nal nivå. På olika sätt kommer dock frågeställningen 

beröras genom hela rapporten. 

Regional tillväxt kan ses som ett resultat av en process, 

där de regionala förutsättningarna är utgångspunkten 

och även grunden för tillväxtens storlek. Eftersom förut-

sättningarna ändras med tiden förändras också tillväxt-

ens struktur och storlek.
1
 Förändringen av de regionala 

förutsättningarna kan mätas genom olika indikatorer 

som här kopplas till den nationella strategins priorite-

ringar. Att få en bild över dessa förutsättningar är också 

huvudsyftet för rapporten Regional tillväxt 2015.  

Tillväxten medför effekter på samhället och ekonomin, 

både negativa (miljöbelastning, sociala påfrestningar) 

och positiva (välfärd, konsumtionsutrymme). En balans 

mellan social, miljömässig och ekonomisk tillväxt anses 

ge hållbar tillväxt. Att bredda synen på tillväxt och 

utveckling har även väckt intresse internationellt inte 

minst för att få med andra perspektiv på utveckling än 

den ekonomiska. Flera länder och organisationer såsom 

                                                 
1 SCB (2005). Regional ekonomisk tillväxt 
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OECD
2
 eller EU

3
 har lagt fram alternativ eller komple-

ment till konventionella tillväxtmått för att ge en mer 

rättvisande bild av samhällsutvecklingen. En aktuell 

svensk
4
 utredning föreslår i detta sammanhang att ett 

vidare mått på livskvalitet bör baseras på ett antal kom-

ponenter: hälsa, kunskap och färdigheter, sysselsättning, 

ekonomiska resurser, politiska resurser och medborger-

liga rättigheter, sociala relationer, säkerhet till liv och 

egendom, bostad, tidsutrymme, samt livsmiljö. Här bör 

också regionernas gemensamma arbete med att utveckla 

bredare mått på tillväxt och utveckling nämnas.
5
  

Strategin för regional tillväxt och attraktionskraft anger 

bredden av frågeställningarna i rapporten Regional 

tillväxt 2015. Formatet räcker dock inte till för en för-

djupad bild över alla relevanta aspekter. En begränsning 

är att den ”hårda” statistiken inte alltid kan svara på alla 

frågor eftersom de ligger utanför ramarna för statistik-

systemet.
6
 Men, ambitionen är att samtliga utmaningar 

och prioriteringar i strategin också ”mäts”. Fokusen 

ligger dock på konventionella mått och indikatorer 

brukliga i beskrivningen av regional tillväxt och ut-

veckling.  

Avsikten med rapporten är att ge en överblick över 

befintliga regionala strukturer och förändringar under 

det senaste decenniet. För att lära oss mer om regioners 

utveckling som grund för bra politik måste det därför 

göras jämförelser mellan olika områden och med flera 

olika metoder. Några frågor är vägledande för beskriv-

ningen i rapporten. Har frågeställningen en geografisk 

dimension? Finns en varaktighet i den regionala fördel-

ningen över tid? Ändras regionala skillnader? Hur 

många berörs? är exempel på frågeställningar. För att 

öka jämförbarheten av olika delar av landet används 

funktionella analysregioner (FA-regioner) och Tillväxt-

analys regiongruppering som bygger på geografiska 

karakteristika och befolkningsstorleken (se bilaga). 

 

                                                 
2 OECD (2015) How’s life? 
3 EU-kommissionen (2009). Bortom BNP. Att mäta framsteg i 

en föränderlig värld. KOM(2009) 433 slutlig 
4 SOU (2015) Får vi det bättre? Om mått på livskvalitet. 

2015:56. 
5 Reglab (2014) Breddat mått på regional utveckling – 

Förstudie. 
6 Tillväxtanalys(2014). Bättre statistik för bättre regional och 

landsbygdspolitik.  
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2 Utmaningar och trender 

Sverige har haft en god ekonomisk utveckling de sena-

ste 25 åren och återhämtat sig väl från både 1990-tals 

krisen och den senaste finanskrisen år 2008 jämfört med 

många andra länder i Europa eller OECD.
7
 Sverige och 

de övriga nordiska länderna har också blivit något av ett 

föredöme när det gäller att förena en framgångsrik till-

växtpolitik med ett stort socialt och miljömässigt 

ansvarstagande.
8
 Trots höga skattenivåer är tillväxten 

och välfärden i Sverige bland de högsta i världen. 

Undersökningar visar också att Sveriges invånare är 

bland de lyckligaste i världen om man vill tro på exem-

pelvis resultaten från World Happiness Report 2015.
9
   

Även för Sveriges 60 FA-regioner
10

 har tillväxten varit 

god det senaste decenniet. Samtliga regioner har haft en 

ökning i den summerade lönesumman. Ser man på till-

växtens geografi framkommer dock stora skillnader 

mellan regionerna. Det är framför allt de stora FA-

regionerna som bidrar mest till tillväxten nationellt. 62 

procent av ökningen i lönesumman mellan år 2003 och 

år 2013 har skapats i FA-regionerna Stockholm, Göte-

borg och Malmö. Landsbygdsregioner bidrar mindre till 

den samlade tillväxten. Men, tillsammans med de 

övriga, täta regionerna genererar även dessa FA-

regioner en betydande del av tillväxten nationellt.  

Tillväxten i mindre FA-regioner kan dessutom vara 

högre än i större regioner. En ökande efterfrågan på 

naturresurser har utan tvivel lyft malmfälten och andra 

regioner med samma industriella bas. Tvärtom har till-

växten blivit lägre i tillverkningsregioner så som 

Värnamo eller Trollhättan. Den djupa lågkonjunkturen 

år 2008/09 har lämnat tydliga spår i dessa delar av lan-

det. Handeln har däremot gynnat tillväxten i FA-

regionen Haparanda och i vissa gränsregioner mot 

Norge, medan turismregioner som Härjedalen och Got-

land snarare visade på en svagare lönesummautveck-

ling. En stor del av tillväxtskillnaderna kan således 

relateras till konjunkturella volymförändringar i den 

regionala produktionen.  

                                                 
7 OECD (2015). OECD Economic Surveys – Sweden. March 

2015. Overview. 
8 The Economist (2013). The Nordic countries - The next 

supermodel 2013/2/2 
9 World Happiness Report 2015  
10 Funktionella analysregioner (FA-regioner) och 

regiongrupper är indelningar som används genomgående i 

rapporten. Observera att indelningen har ändrats år 2015. Se 

Bilagan för mer information. 

Figur 1 Bruttonationalprodukt (BNP) 
 i olika länder  
Källa: OECD (löpande priser) 

Figur 2 Förändring av tillväxt i FA-regioner 
(lönesumma) 2003–13 procent, fasta priser och 
antal invånare i FA-regioner 
Källa: SCB/KU 
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Tillväxt handlar dock snarare om att blir bättre på det 

man gör, det vill säga att öka produktionskapaciteten 

eller produktiviteten på sikt. En stark produktivitets-

utveckling är också en av de viktigaste drivkrafterna för 

Sveriges och andra länders tillväxt som dock påverkas 

av flera kortsiktiga och långsiktiga och för det mesta 

globala samhällsutmaningar.
11

 

2.1 Klimat, miljö och energi 

Klimatförändringarna anses vara den viktigaste långsik-

tiga samhällsutmaningen eftersom konsekvenserna är 

många, omfattande och dessvärre också dåligt kända. 

Förbränning av fossila bränslen, skogsavverkningar, 

uppfödning och hållning av stora mängder boskap och 

andra mänskliga aktiviteter står för en stor del av ut-

släppen globalt. Förekomsten av olika växthusgaser i 

atmosfären leder till jordens uppvärmning, som bevisli-

gen har ökat markant sedan industrialismens början, och 

särskilt under de senaste fem decennierna.
12

  

Ekologiska, ekonomiska och sociala system påverkas 

olika i olika delar av världen. Generellt är landsbygder 

av naturliga skäl mer sårbara för klimatförändringar än 

städer eftersom den ekonomiska basen i stor utsträck-

ning bygger på naturliga resurser. Omställning till andra 

grödor, ökande angrepp av skadedjur innebär för det 

mesta också större kostnader för areella näringar, även 

om andra verksamheter, som exempelvis skogssektorn 

kanske gynnas av ett varmare klimat. Jordbruksverket 

bedömer dock att klimatförändringarnas positiva och 

negativa effekter på de areella näringarna i stort sett tar 

ut varandra i Sverige.
13

  

Även städer kommer att påverkas av klimatföränd-

ringen. I Sverige kanske mest genom större risker för 

värmeböljor, översvämningar, förändrade grundvatten-

nivåer, snö- och vindlaster. Klimat- och sårbarhets-

utredningen har kommit fram till 59 förslag på klimat-

anpassningsåtgärder
14

 och för samtliga län finns klimat-

analyser och handlingsplaner. Huruvida dessa är en 

utgångspunkt för innovationer och ekonomisk tillväxt är 

också beroende på det politiska ledarskapet i regionerna 

och på samspelet med andra beslutsnivåer. Det regio-

nala miljöarbetet ska också bli en del av det regionala 

                                                 
11 OECD (2015). The future of productivity.  
12 På http://www.smhi.se/klimat finns information om 

klimatet, statistik, scenariotjänster och öppna data. 
13 Jordbruksverkets webbplats.  
14 SOU (2007). Sverige inför klimatförändringarna – hot och 

möjligheter. SOU 2007:60 

Figur 3 Årsmedeltemperatur i °C, globalt  
1880–2013  
Källa: NASA GISS/Earth Policy Institute 

Figur 4 Utsläpp av koldioxid vid förbränning av 
fossila bränslen 1970–2011  
Källa: Världsbanken 

http://www.smhi.se/klimat
https://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/miljoklimat/klimatanpassningavjordbruket/klimatforandringarpaverkarjordbruket.4.e01569712f24e2ca09800012513.html
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tillväxtarbetet. Mer kunskap är ofta nödvändig för att nå 

längre fram med detta.
15

 

Det globala utsläppet av växthusgaser har ökat markant 

under hela 1900-talet. Vid förbränning av fossila bräns-

len uppstår koldioxid, som står för den största andelen 

växthusgaser och som har mer än fördubblats sedan 

1970-talet. Det globala utsläppet ligger år 2014 vid 35 

miljarder ton koldioxid totalt. Sveriges utsläpp av kol-

dioxid vid förbränning har minskat sedan 1980-talet. 

Minskningen beror på att användningen av fossila 

bränslen har minskat drastiskt för uppvärmning av bo-

städer och lokaler. Detta är ett resultat av skiften från 

oljeuppvärmning till fjärrvärme, eluppvärmning och 

biobränslen.
16

  

Tio länder står för nästan två tredjedelar av världens 

utsläpp. Enbart Kina, USA och Indien tillsammans har 

en andel på 47 procent. Sveriges andel är på 0,2 procent. 

Fördelningen mellan länderna gör det tydligt att förbätt-

ringarna i Sverige inte kommer vara nog för att nå fram 

till globala mål om att reducera utsläppen och att 

minska riskerna av klimatförändringarna. Kostnaderna 

för att minska samma utsläpp är många gånger är högre 

i Sverige än i andra länder. Handel med utsläppsrätter 

och klimatinvesteringar i andra länder kan därför vara 

ett alternativ och ett komplement.  

Ett bättre fungerande system av styrmedel är ett annat 

alternativ. Ett fyrtiotal styrmedel bidrar till klimat-

omställningen av näringslivet i Sverige. Den vanligaste 

typen av styrmedel är ekonomiska. Det vanligaste syftet 

med styrmedlen är att minska klimatpåverkan genom 

energieffektiviseringar. De flesta styrmedel är utbuds-

inriktade, det vill säga det är producenter snarare än 

användare som agerar på styrmedlet. Närmare 90 pro-

cent av de statliga medlen (intäkter och utgifter) för 

näringslivets klimatomställning går till generella styr-

medel, det vill säga styrmedel som påverkar alla 

branscher. En stor del av de specifika styrmedlen riktas 

mot transportsektorn. 
17

 En klok design av olika styr-

medel anses vara avgörande för att forcera innovationer 

och grön strukturomvandling i företag och samhället. 

Det bör dock beaktas att det kan bli dyrt att agera själv-

ständigt i klimatfrågan utan att det får några nämnvärda 

                                                 
15 http://www.klimatanpassning.se/ ger en bra överblick. 
16Naturvårdsverkets webbplats 
17 För en kartläggning av det klimatpolitiska ramverket se 

Tillväxtanalys (2014). Styrmedel för en klimat- omställning av 

näringslivet. 2014:10  

Figur 5 Länder med störst utsläpp – andel av 
globala utsläpp av koldioxid vid förbränning av 
fossila bränslen, 2011  
Källa: Världsbanken 

Figur 6 Koldioxidutsläpp i ett konsumtions-
perspektiv  
Källa: Naturvårdsverket 

http://www.klimatanpassning.se/
http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-luft/Klimat/utslappen-av-vaxthusgaser/
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gynnsamma effekter på miljön.
18,19

 Detta gäller i hög 

utsträckning också för eventuella regionala satsningar. 

Men, dessvärre är den positiva utvecklingen mindre 

påtaglig om ett konsumtionsperspektiv väljs för att 

beskriva utsläppen. Som framkommer i figur 6 har 

utvecklingen senaste decennierna lett till att utsläpps-

minskningarna i Sverige kompenserats mer än väl av 

ökande utsläpp för varor och tjänster som produceras i 

andra länder och konsumeras i Sverige. Ökningen sker 

trots att beräkningarna i ett konsumtionsperspektiv 

exkluderat utsläppen som exporteras för konsumtion i 

andra länder. Olika styrmedel, såsom bidrag eller regler 

används ibland dåligt för att påverka hushållens kon-

sumtionsbeteende. 
20,21

  

2.2 Globalisering 

Den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och 

attraktionskraft 2015–20 ser globalisering som en utma-

ning med många dimensioner så som sammanväxande 

marknader och ekonomier, internationella avtal, arbets-

migration, utbyte av kultur och kunskap. 

En gemensam nämnare för olika globala ekonomiska 

processer är en ökad rörlighet över landsgränser av 

kapital, varor, tjänster, kunskap och kompetens. Lägre 

kostnader för transporter men framför allt bättre 

informationsteknologier har förändrat näringslivet i 

grunden och skapat förutsättningarna för helt nya kom-

binationer av verksamheter mellan och inom små och 

stora företag mellan alla delar av världen.
22

  

Ett kännetecken för denna utveckling är exportens andel 

relativt ekonomins samlade storlek. Globalt sett har 

exporten mer än fördubblats relativt de samlande eko-

nomiernas storlek sedan 1970-talet. Som en liten och 

öppen ekonomi visar Sverige relativt höga exportande-

lar. Men, andelen är lägre än i andra jämförbara länder 

som Österrike, Belgien eller Schweiz. En stor del av 

                                                 
18 Lundgren T. (2004). Vad kostar en offensiv klimatpolitik? 

Ekonomisk debatt. 2004:6 
19 Brännlund R (2007). Miljöpolitik utan kostnader? En kritisk 

granskning av Porterhypotesen. Expertgruppen för 

miljöstudier. 
20 Mont O, Heiskanen E, Power K och Kuusi H (2013) 

Förbättra nordiskt beslutsfattande genom att skingra myter om 

hållbar konsumtion, Nordiska ministerråd. 
21 Naturvårdsverket (2015) Styrmedel för hållbar konsumtion. 

Rapport 6658 
22 Tillväxtanalys (2014). Internationalisering 3.0. Nya vägar 

och möjligheter för svenska små och medelstora företag. 

Tillväxtfakta 2014. 

Figur 7 Exportens andel av BNP för olika länder 
och Sverige  
Källa: OECD 
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exportvärdet är emellertid inte skapat i Sverige utan i 

andra länder som ett led i internationella produktions-

kedjor. Detta gör att exportens andel av ekonomin också 

överskattas systematiskt i alla länder. Enligt beräkningar 

från OECD är Sveriges inhemska förädling knappt 65 

procent av exportens bruttovärden och även något lägre 

än genomsnittet för OECD-länderna. 

Samtidigt som handeln har ökat i betydelse för länders 

ekonomier har också handelns globala geografi föränd-

rats i grunden och lett till en förskjutning mot länder 

som Kina, Indien eller Brasilien, något som också av-

speglas i Sveriges handelsstatistik. Trendmässigt mins-

kar exporten till Sveriges traditionella handelspartner så 

som Västeuropa, USA och Japan, medan andra delar av 

världen får en större betydelse för vår export. En sådan 

utveckling kommer att förstärkas på sikt eftersom till-

växten i högre utsträckning sker utanför OECD-

länderna.
23

 

En stor del av exporten utgörs av varor – år 2014 ut-

gjorde varor 70 procent av exportvärdet totalt. Skogs-, 

mineral- och verkstadsvaror har haft och har stor bety-

delse för Sveriges och regioners ekonomi.  

Det är dock tjänsternas andel av den totala exporten som 

har blivit viktigare andelsmässigt sedan början av 2000-

talet. Tjänsteexporten ökar betydligt snabbare än 

tjänsteimporten och genererar på så sätt ett ökande 

handelsöverskott och bidrag till Sveriges ekonomi. 

Undersökningar har visat att Sverige har komparativa 

fördelar gentemot andra jämförbara länder i tjänste-

segmentet med hög humankapitalintensitet, som exem-

pelvis inom data- och informationssektor.
24

 Samtidigt 

finns även andra sorters tjänsteexport med möjlighet till 

en mer regional framtoning. Här kan nämnas både en 

växande besöksnäring samt gränshandel som viktig 

faktor för en ökande tjänstehandel för Sverige totalt. 

I många gränsregioner har handeln fått en stor betydelse 

för den regionala ekonomin och uppskattas generera 23 

miljarder kronor enbart från norska besökare. Totalt står 

utländska besökare för nästan 8 procent av Sveriges 

totala exportvärde. Tillsammans med andra värde-

skapande verksamheter, industrier och tjänster utgör 

dessa aktiviteter basen för regional förnyelse och ut-

veckling mot en mer konkurrenskraftig riktning.  

                                                 
23 OECD (2014) Shifting Gear: Policy challenges for the next 

50 years. Economics department. Policy Note no.24.  
24 Tillväxtanalys (2010) Svensk tjänstehandel – omfattning, 

utveckling och betydelse PM 2010:15 

Figur 8 Sveriges export till olika världsdelar  
Källa: SCB 
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Kopplingarna mellan tjänster och tillverkning har för-

stärkts på senare år. Det gör att en ökad öppenhet för 

internationell handel med tjänster också gynnar export-

utvecklingen i tillverkningsindustrin där insatserna av 

tjänster ofta är stora.
25

 Dessa branscher är generellt mer 

teknologi- och humankapitalintensiva och därför mer 

beroende av storstadsregionernas kunskapsutbud och 

innovationskraft. 

I ett svenskt perspektiv kan det dock vara nödvändigt att 

fråga sig vilka delar av produktions- och värdekedjorna 

som kan finnas kvar i landet. Det har blivit mycket 

enklare och billigare för företag att förlägga tillverk-

ning, distribution, marknadsföring, forskning och ut-

veckling på olika platser i världen. Olika regioner och 

platser kan således få olika roller i globala värdekedjor, 

vilka kan effektiveras och utnyttjas för att hävda sig i 

den globala konkurrensen. Många industriföretag och 

regioner kan fortfarande genom en hög grad av speciali-

sering konkurrera med företag och regioner i länder med 

mycket lägre lönekostnader. Som andra länder har visat 

gäller det här också att i ännu större utsträckning an-

vända sig av digitalisering som drivkraft i utveck-

lingen.
26

 

2.3 Social sammanhållning 

Globaliseringen gynnar Sverige och leder till större 

inkomster och en högre levnadsstandard – i genomsnitt. 

Det finns mycket som talar för att globaliseringen även 

skapar ett tryck nedåt på relativlönerna för lågavlönade 

grupper och således bidrar till ökade löneskillnader.
27

 

I strategin för hållbar regional tillväxt betonas vikten att 

hålla samman Sverige både när det gäller samhälls-

grupper och mellan olika delar av landet. Intresset för 

fördelningsfrågor har ökat även internationellt och det 

har lagts fram flera rapporter som belyser utvecklingen 

och konsekvenser av ökande skillnader ur ett antal olika 

perspektiv.
28,29

 Kontentan är att ökande samhällsklyftor 

                                                 
25 De Backer, K., I. Desnoyers-James and L. Moussiegt 

(2015),“'Manufacturing or Services - That is (not) the 

Question': The Role of Manufacturing and Services in OECD 

Economies”, OECD Science, Technolog 
26 Tillväxtanalys (2015) Näringspolitiska insatser för stärkt 

konkurrenskraft. Svar direkt. 2015 
27 Ekholm K. (2008). Globaliseringens drivkrafter och 

samhällsekonomiska konsekvenser. Underlagsrapport 18 till 

Globaliseringsrådet.  
28 IMF (2014). Fiscal Policy and Income Inequality.  
29 EU-kommissionen (2015). High and rising inequalities; 

what can be done about it (at EU level)? 

Figur 10 Inkomstspridning som kvot mellan 
inkomsterna vid den högsta (P80) och lägsta 
(P20) kvintilen för olika länder, 2005 och 2014  
Källa: Eurostat 

Figur 9 Varu- och tjänsteexport, löpande priser, 
år 1980–2014  
Källa: SCB/Nationalräkenskaper 
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hämmar tillväxt och utveckling både nationellt och 

regionalt.
30

  

Inkomst- och välfärdsklyftorna ökar i många länder och 

inte minst i Sverige. I länder som Spanien, Grekland 

eller Rumänien har dock inkomstskillnaderna mellan 

högsta och lägsta inkomstpercentilen ökat kraftigast det 

senaste decenniet. Detta till stor del som en följd av den 

ekonomiska krisen år 2008 som exponerade många 

underliggande strukturella problem vilka därefter också 

burit med sig stora sociala konsekvenser. Det är samti-

digt svårt att dra för långtgående slutsatser utifrån inter-

nationella jämförelser eftersom inkomster påverkas av 

många faktorer så som löner, skatter, sysselsättning, 

kapitalinkomster eller också av transfereringssystemets 

utformning.   

I Sverige minskade löneskillnaderna fram till 1980-talet, 

vilket också innebar en sjunkande lönespridning mellan 

olika samhällsgrupperingar. Sedan dess har det blivit en 

större spridning, inte minst som en konsekvens av både 

institutionella och marknadsmässiga förändringar (indi-

viduella löneförhandlingar, ökande lönepremier för 

utbildning, m.m.).
31

 En större lönespridning kan också 

ha varit nödvändig för att just påskynda en snabbare 

omställning från mindre till mer lönsamma ekonomiska 

aktiviteter. Men, en större spridning kan också bero på 

en större andel lågavlönade jobb i många serviceyrken.  

Utvecklingen mot större inkomstskillnader framkommer 

för perioden år 2005 till år 2013 i figur 11. Här är dessa 

uttryckt som percentilkvoter
32

 på den justerade dispo-

nibla familjeinkomsten. År 2013 var den disponibla 

inkomsten för individer vid den högsta percentilen 4,3 

gånger större än för individer vid den lägsta percentilen. 

En liknande situation kan ses för FA-regioner i genom-

snitt. Anmärkningsvärt är att den regionala spridningen 

(variationskoefficient) också har blivit mycket större. 

Detta tyder på att växande skillnader på individnivå 

även medför ökande skillnader mellan FA-regionerna.  

                                                 
30 de Mello, L. and M. A. Dutz (eds.) (2012), Promoting 

Inclusive Growth: Challenges and Policies, OECD Publishing. 
31 Bengtsson, Edin, Holmlund (2014). Löner, sysselsättning 

och inkomster – ökar klyftorna i Sverige? Rapport till 

Finanspolitiska rådet 2014/1 
32 Kvot mellan percentilvärdet för inkomster vid den 90:e 

percentilen och den 10:e percentilen (P90/P10) Den 10:e 

percentilen är det värde vilket 10 procent av observationerna 

understiger eller motsvarar. Den 90:e percentilen är det värde 

vilket 90 procent av observationerna understiger eller 

motsvarar. 

Figur 11 Inkomstspridning som kvot mellan 
inkomsterna vid den högsta (P90) och lägsta 
(P10) percentilen för Sverige, genomsnitt för FA-
regioner och variationskoefficient (höger axel) 
för FA-regioner i procent, 2005–14  
Källa: SCB/LISA 
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Större olikheter mellan FA-regioner är en konsekvens 

av förändringar av inkomster för gruppen med höga 

respektive låga inkomster. I figur 12 framkommer att 

regionala skillnader är större för höga inkomster än för 

låga. Detta eftersom en del regioner har helt enkelt en 

bättre förmåga eller möjligheter att betala högre löner 

utifrån sin bransch- och kompetensprofil. I Sverige 

betalas exempelvis de högsta lönerna i stor utsträckning 

också i storstäderna. Utveckling mot större regionala 

skillnader för höga inkomster ser också ut att fortsätta 

enligt samma figur, vilket också har konsekvenser för 

Sveriges regionala sammanhållning på sikt. Värt att 

notera är också att samma mönster uppstår för de lägsta 

inkomsterna. Även här tycks regionala skillnader över 

tid öka.  

Tidigare nämnda undersökningar visade att lönegapet 

mellan könen har minskat över tiden. Skillnaderna är 

dock fortfarande stora. Kvinnor har i genomsnitt en 

summerad lönesumma som är 70 000 kronor lägre än 

männens. Differensen mellan kvinnor och män tilltar 

med den genomsnittliga totala inkomsten i FA-regionen. 

FA-regioner såsom Kiruna eller Gällivare visar att de 

höga inkomsterna för män inte alls återspeglas i kvin-

nornas genomsnittliga inkomster. En fortsatt stor köns-

segregering på arbetsmarknaden kan tjäna som förkla-

ring, men påverkas också av till exempel en större andel 

deltidsarbeten. De genomsnittliga inkomstskillnaderna 

blir mindre med minskande totala regionala inkomster, 

vilket dock inte nödvändigtvis betyder att arbetsmark-

naden är mindre segregerad utan snarare att inkomsterna 

från privat näringsliv generellt är lägre i dessa regioner. 

2.4 Demografisk utveckling 

Världen kommer enligt bedömningar från FN att befol-

kas av 9,7 miljarder människor år 2050. Den ojämna 

befolkningsutvecklingen i olika delar av världen kom-

mer att ha konsekvenser för länders ekonomiska och 

sociala utveckling. En snabb växande befolkning i flera 

delar av världen kommer också öka trycket på natur-

resurserna och miljön.  

Även förändringar i ålderssammansättningen av befolk-

ningen i olika länder tillmäts stor betydelse för olika 

länders utveckling. Den ökande andelen äldre i relation 

till den övriga befolkningen är ett centralt tema och 

framtidsperspektiv inte bara i Sverige utan i många 

Figur 12 FA-regionala skillnader för de lägsta 
(P10) och de högsta (P90) disponibla 
inkomsterna i regionerna, kronor (fasta priser), 
2005–14 
Källa: SCB-LISA 

Figur 13 Löneinkomster per sysselsatt efter kön 
och FA-regioner år 2013 
Källa: SCB/LISA 



REGIONAL TILLVÄXT 2015 

25 

andra länder.
33

 Världens befolkning bedöms bli i 

genomsnitt äldre och världsdelar som Sydamerika och 

Sydostasien kommer att närma sig nivåer som i de ut-

vecklade länderna. I Europa i sin helhet kommer 

ökningstakten inte heller stanna upp. Hälften av Europas 

befolkning år 2040 bedöms vara äldre än 46 år. Detta 

kan jämföras med situationen i Afrika där hälften av 

befolkningen är och kommer att vara vad i Sverige 

skulle räknas som ungdomar eller unga vuxna. En åld-

rande befolkning är således en global process och jäm-

fört med andra har Sverige kommit mycket långt i 

denna utveckling mot en äldre befolkning. 

Färre barn per vuxen och en längre livslängd medför en 

åldrande befolkning. När antalet äldre växer snabbare än 

befolkning i arbetsför ålder kan det leda till vissa på-

frestningar i välfärdssystemet. Ett enkelt, men illustra-

tivt mått på problemet utgör försörjningskvoten, här 

uttryckt som kvot mellan befolkning totalt och befolk-

ning 20–64 år. I figur 15 visas kvotens förändring både 

bakåt och framåt i tiden och det blir tydligt att Sverige 

står inför stora utmaningar, om prognosen slår in. Det är 

”bidraget” från andelen äldre i försörjningskvoten som 

förväntas fortsätta att öka mest, samtidigt som andelen 

från yngre inte kommer minska lika snabbt som tidi-

gare.  

Ökningen sker efter en längre period med sjunkande 

försörjningskvoter. Under i stort sett hela perioden från 

början av 1980-talet till kring 2005 har den nationella 

försörjningskvoten minskat. Med lägre försörjningskvot 

är det generellt sett enklare att hantera de demografiska 

utmaningar som en åldrande befolkning innebär. 

Sjunkande försörjningskvoter innebär alltid en mindre 

försörjningsbörda och därmed även ett ökat konsum-

tionsutrymme. I ett sådant läge är det också enklare att 

bygga ut välfärdssystemet eller investera i till exempel 

infrastruktur och högre utbildning.
 
Det är heller inte 

osannolikt att den gynnsamma demografiska utveck-

lingen under denna period delvis bidragit till Sveriges 

ekonomiska goda resultat på senare tid. Detta är dock 

inte empiriskt klarlagt eftersom det gjorts få internatio-

nella undersökningar på området.
34

 

Att öka inkomsterna från den försörjande befolknings-

gruppen är en möjlighet. Att göra den försörjande 

                                                 
33 Worldbank (2015). The Global Monitoring Report 

2015/2016: Development Goals in an Era of Demographic 

Change 
34 Rauhut D., Malmberg G. (2003) Vem försörjar vem? 

Försörjningsfråga och ekonomisk tillväxt. ITPS A2003:11 

Figur 14 Medianålder i olika delar av världen 
1970–2014–2040 (prognos) 
Källa: FN 

Figur 15 Försörjningskvot för Sverige 1960–2014 
och prognos 2014–40 (vänster axel) och andelen 
från äldre (65 år och äldre) och unga (0–19 år) 
(höger axel) 
Källa: SCB/RTB 
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befolkningsgruppen större är en annan möjlighet för att 

motverka ökande försörjningskvoter. Det kan göras 

genom att öka antalet kvinnor och män i arbetsför ålder 

– exempelvis genom invandring – eller genom att för-

länga arbetslivet. Eftersom ekonomins produktivitets-

krav i allt större utsträckning behöver en arbetskraft 

med längre utbildning kommer detta i första hand ske 

genom en högre pensionsålder. Som framkommer i 

figur 16 har den genomsnittliga återstående livslängden 

vid 65 års ålder också ökat med fem år sedan början av 

1970-talet, medan den genomsnittliga pensionsåldern i 

stort sett är den samma nu som då. Det kan också note-

ras att skillnaderna mellan länen vad gäller livslängd har 

minskat i början av perioden och sedan varit på ungefär 

samma nivå de senaste 20 åren. 

Eftersom det finns stora geografiska skillnader i fördel-

ningen och sammansättning av befolkningen är inte 

heller försörjningskvoten densamma i landets olika FA-

regioner. Avlägset belägna regioner har betydligt sämre 

förutsättningar än regioner med större städer eller stor-

stadsregioner. 55 av 60 FA-regioner visar också på ett 

ökat demografiskt tryck på grund av ett större antal 

yngre och äldre relativt åldersgruppen 20–64 år under 

perioden 2003–14.  

Skillnader mellan FA-regioner är i första hand ett resul-

tat av historiska omflyttningar från främst gles- och 

landsbygd till städer. Processen kan sammanfattas i 

begreppet urbanisering. Urbaniseringen har gynnat 

Sveriges ekonomiska utveckling generellt, men under-

lättade också att bära kostnaderna för en åldrande be-

folkning. Detta eftersom det ofta var lättare att få jobb i 

större regioner jämfört med mindre regioner. På lokal 

och regional nivå resulterade samma process i ett under-

skott av försörjande som också leder till svårigheter att 

finansiera offentlig service regionalt så som skola, vård 

och omsorg.
 35

 

Sverige har kommit långt i den demografiska över-

gången mot en äldre befolkning internationellt sett. 

Prognoser visar dock att förändringar kommer vara 

mindre drastiska än i många andra EU- eller OECD-

länder, vilket också kan ge ett större handlingsutrymme 

och komparativa fördelar relativt andra jämförbara 

länder.
36

 Huruvida nuvarande migrationsströmmar på-

                                                 
35 Lindblad S et al (2015). Demografins regionala utmaningar. 

Bilaga 7 till Långtidsutredning 2015.  
36 Lindh, T. (2008), ”Sverige i en åldrande värld – 

framtidsperspektiv på den demografiska utvecklingen”. 

Figur 16 Återstående livslängd vid 65 års ålder 
för kvinnor och män samt variation på länsnivå i 
procent (variationskoefficient)  
Källa: SCB  

Figur 17 Försörjningskvot efter FA-regioner, år 
2014 (befolkning totalt per befolkning 20–64 år) 
Källa: SCB/RTB 
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verkar den demografiska utvecklingen framöver är 

emellertid mycket oklart, eftersom enbart storleken på 

invandringen säkerligen kommer att påverka flera 

demografiska faktorer framöver. 

 

                                                                             
Underlagsrapport nr. 13 till Globaliseringsrådet, 

Utbildningsdepartementet 
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3 Attraktiva miljöer och 
tillgänglighet 

Den nationella strategin för regional tillväxt och 

attraktionskraft ser förmågan att attrahera, behålla och 

utveckla kompetenser, företag och kapital som avgö-

rande för att utveckla attraktiva och konkurrenskraftiga 

regioner och kommuner. Med attraktivitet avses något 

som bildas i samspel mellan människa och omgivning, 

platser eller regioner i ett vidare perspektiv, vilket in-

kluderar arbetsplatser, företag och samhällsinstitu-

tioner.
37

 Attraktivitet blir på så sätt summan av många, 

ofta svårfångade faktorer vilket gör det svårt att hitta ett 

gemensamt mått på attraktivitet som passar i alla situa-

tioner.
38

 Studier visar dock att attraktivitet som boende-

miljö är kopplad till den fysiska och sociala miljön, 

vilket gör att flyttningarna också styrs av en önskan om 

en viss livsmiljö.
39

 Det är också den attraktiviteten som i 

huvudsak avses i den nationella strategin för regional 

tillväxt och attraktionskraft. 

Kapitlet tar därför sin utgångspunkt i flyttmönster och 

befolkningstrender som ett övergripande sätt att se på 

regioners attraktivitet. Flyttströmmar bedöms av fors-

kare som en någorlunda rättvisande indikation på regio-

ners eller platsers attraktivitet.
40

 En mer konkret redogö-

relse av attraktivitet presenteras dock senare i kapitlet i 

samband med beskrivning av tillgänglighet till service 

och infrastruktur som kan ses som mer grundläggande 

förutsättningar för platsers attraktivitet. 

3.1 Flyttrörelser som mått på 
attraktivitet  

En plats eller region ska vara tillräckligt attraktiv för att 

förmå invånare att stanna. Men, en attraktiv region 

borde också få människor att flytta till regionen. Med 

inrikes flyttnetto per 100 invånare som mått ser vi stora 

skillnader mellan landets 60 FA-regioners attraktivitet. 

Enbart 9 FA-regioner har ett positivt inrikes netto men 

stora majoriteten FA-regioner har ett underskott av 

                                                 
37 Tillväxtanalys (2014). Fakta och exempel kring lokal 

attraktivitet Rapport 2014:14 
38 Engström C-H(2014). Den attraktiva regionen 

En antologi om tillgänglighet och regional utveckling. 

Trafikverket 2014:037 
39 Amcoff J. (2000). Samtida bosättningar på svensk 

landsbygd. Geografiska regionstudier Nr 41. 
40Tillväxtanalys (2014) Varför är vissa platser mer 

attraktiva för boende än andra? PM 2014:13 

Figur 18 Inrikes flyttnetto per 100 invånare, år 
2014 
Källa: SCB/RTB 
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inrikes flyttningar. Samtidigt ska man komma ihåg att 

det finns stora inomregionala variationer när det gäller 

flyttnettot. Samtliga FA-regioner kan inom sig ha 

attraktiva platser eller orter med en större inflyttning.
41

 

Figur 18 visar således resultatet av cirka en kvartsmiljon 

årliga flyttrörelser mellan olika FA-regioner. Relativt 

befolkningen har flyttrörelserna legat stabilt kring 2,3 

procent under det senaste decenniet och inte visat några 

större skillnader mellan kvinnor och män. Det är dock 

inte flyttningar i stort som bidrar till skeva regionala 

befolkningsstrukturer utan det är snarare den höga flytt-

rörligheten bland unga kvinnor och män. 19–29-åringar 

står för drygt hälften av samtliga inrikes flyttrörelser 

mellan FA-regioner. Det är unga kvinnor som flyttar i 

betydligt högre utsträckning än unga män (figur 19). 

Eftersom de mest flyttbenägna grupperna är unga 

resulterar flytten i ett underskott av befolkning i repro-

duktiv ålder som leder till färre barn i utflyttnings-

regionen. I inflyttningsregionen däremot kommer det 

sannolikt bli ett födelseöverskott, om inte andra faktorer 

såsom exempelvis en längre utbildning eller bostadsbrist 

påverkar barnafödandet negativt. Obalansen mellan 

unga kvinnors och mäns flyttrörelser är också anledning 

till obalansen mellan antal män och kvinnor i många 

FA-regioner.  

Figur 20 visar emellertid på minskande skillnader 

mellan kvinnors och mäns rörlighet. Ökningen för unga 

mäns flyttfrekvens i slutet av perioden förklaras med en 

större andel utrikesfödda män som flyttar över FA-

regiongräns. Den stora invandringen till Sveriges regio-

ner medför en inte obetydlig sekundäromflyttning 

vidare till andra regioner, så även i denna åldersgrupp.  

Minskande flyttfrekvenser kan vara en glädjande ut-

veckling för utflyttningsregioner, men i absoluta tal ökar 

rörligheten totalt sett i landet. Orsaken var större ung-

domskullars inträde i åldersgruppen 20–24 år. Att rela-

tivt sett färre ungdomar flyttar kan dock även förklaras 

med att skillnaderna mellan arbetsmarknader har blivit 

mindre, samt att det har blivit svårare att etablera sig på 

städernas bostadsmarknad. Det är unga och nyanlända 

som brukar ha svårast att etablera sig på dessa bostads-

marknader.
42

 Medan antalet ungdomar kommer minska 

                                                 
41 Tillväxtanalys (2011) Orter med befolkningsökning. 

2011:11 
42 Boverket (2014). Regionala bostadsmarknadsanalyser. 

2014:35. 

Figur 19 Flyttfrekvens efter åldersgrupper, 
kvinnor och män år 2014 
Källa: SCB/RTB 

Figur 20 Förändring av flyttfrekvensen för män 
och kvinnor 19–24 år mellan FA-regioner  
Källa: SCB/RTB 
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framöver kommer antalet nyanlända förmodligen vara 

kvar på relativt höga nivåer. 

I figur 21 sammanfattas den demografiska dynamiken 

för regiongrupper i tre dimensioner: inrikes flyttnetto, 

invandringsnetto och födelsenetto. Vi ser att födelse-

nettot är positivt enbart i två regiongrupper: storstads-

regioner och täta regioner nära en större stad. Övriga 

regiongrupper redovisar ett negativt netto. Flyttnettot 

mot utlandet är genomgående positivt – samtliga region-

typer och för övrigt även samtliga FA-regioner redovi-

sar fler invandrare än utvandrare. Invandring utgör 

därför ett stort plus på befolkningskontot.
43

 Samtidigt är 

dock nettot för inrikes flyttningar negativt i 51 av 60 

FA-regioner och i samtliga förutom i två regiongrupper. 

Som redan nämnts påverkas flyttunderskottet delvis av 

att invandrare flyttar vidare till andra, ofta större region-

er.  

Hur många invandrare stannar kvar i 
invandringsregionen? 

Samtliga FA-regioner har ett invandringsöverskott och i 

många delar av landet är invandring den enda demo-

grafiska faktorn som håller emot utflyttning och 

födelseunderskott. Därför anses invandring också som 

en intressant möjlighet för regioner och kommuner med 

minskande befolkningsunderlag. Invandrare är dock en 

mycket heterogen grupp med många olika förutsätt-

ningar och behov. Tidigare undersökningar visade på 

olika invandringsmotivs betydelse för invandring till 

olika regiongrupper. Förutom inflyttning av försörj-

ningsskäl på grund av val av viss livsstil från främst 

Europeiska Unionen har man också sett giftermål med 

svenska män som en förklaring till en hög andel utrikes-

födda i inte minst landsbygdsregioner.
44

 Kriser och 

konflikter i delar av världen är en annan orsak till in-

vandring. Det är också den ofrivilliga invandringen som 

står för den största delen av invandring till Sverige och 

Sveriges regioner. Men, även om invandring av huma-

nitära och asylskäl sker över hela landet, väljer många 

invandrare att flytta vidare till andra FA-regioner eller 

utomlands när det blir möjligt.   

Av samtliga individer med utländsk bakgrund som in-

vandrade under perioden 2000–09 finns 75 procent kvar 

i Sverige år 2013. För personer som invandrat i början 

                                                 
43 Hansen K G, Rasmussen R O, Roto J (2011) Demography 

in the Nordic countries – A synthesis report. Nordregio 

Working Paper 2011: 
44 Stockholms universitet (2012). Globala landsbygder Nr.2.  

Figur 21 Genomsnittlig befolkningsförändring 
efter invandring, inrikes flyttnetto och 
födelsenetto (2011–14), regiongrupper 
Källa: SCB/RTB 

Figur 22 Andel invandrare under 2000–09 som 
stannar kvar i invandringsregionen till år 2013 
Källa: SCB/RTB 



REGIONAL TILLVÄXT 2015 

31 

av perioden är andelen lägre (68 procent) än för perso-

ner som kom i slutet av perioden (83 procent). En bety-

dande del lämnar alltså landet efter en viss tid i Sverige. 

I analysen här avses invandrare som enligt statistiken 

inte tidigare bott i Sverige eller har svenska föräldrar 

och som finns kvar år 2013. Totalt handlar det om 414 

000 individer. 

I figur 22 visas andelen av invandrare som stannade 

kvar i invandringsregionen till år 2013 av samtliga in-

vandrare till regionen under perioden 2000–09. Mindre 

FA-regioner i norr har svårare att hålla kvar invandrare 

än FA-regioner i söder.  

Räknas även de knappt 20 procent av invandrare som 

har flyttat vidare till en annan region får man emellertid 

en bättre bild på regioners attraktivitet. I figur 23 visas 

kvoten mellan samtliga invandrare i regionen år 2013 

(kvarvarande och inflyttande) relativt antalet invandrare 

till regionen under perioden 2000–2009. En kvot större 

än 1 visar såldes att det bor flera invandrare i regionen 

än som har invandrat under perioden 2000–09. 16 av 60 

FA-regioner har ett värde över 1 och kan således ses 

som mer attraktiva för invandrare i genomsnitt. En 

fjärdedel av FA-regionerna har mindre än 60 procent av 

det ursprungliga antalet invandrare kvar. Invandrare 

som kommer till en stadsregion är i mindre hög grad 

benägna att flytta till en annan FA-region. Exempelvis 

flyttar enbart 7 procent av invandrarna vidare från 

Stockholms FA-region.  

Statistiken visar också att invandrare födda utanför 

Europa i större utsträckning flyttar vidare till en annan, 

ofta större, FA-region. Detta får genomslag i figur 24 

som visar andelen kvarboende invandrare uppdelad efter 

födelselandsgrupper. Det framgår att invandrare från 

Europa i högre utsträckning stannar kvar i avlägset 

belägna och landsbygdsregioner än gruppen övriga som 

samlar invandrare från alla andra delar av världen och 

domineras av asylinvandring som inte kan välja sin 

invandringsregion. Bilden bekräftar tidigare undersök-

ningar i samma fråga.
45

 En tolkning är att landsbygds-

regioner har en viss potential för livsstilsinriktad in-

vandring. Samtidigt bör man komma ihåg att Sverige 

inte är det mest attraktiva landet för inomeuropeisk 

migration.
46

  

                                                 
45 Glesbygdsverket (2008). Sveriges gles- och landsbygder 

2008. S. 43-54. 
46 ESPON (2012). ATTREG – Attractiveness of European 

Regions and Cities for Residents and Visitors. 

Figur 23 Omflyttning av invandrare som kvot 
mellan antalet invandrare boende i FA-regionen 
år 2013 och antal invandrare till invandrings-
regionen under perioden år 2000–09  
Källa: SCB/RTB 

Figur 24 Andel av invandrare under perioden 
2000–09 som finns kvar i invandringsregionen år 
2013 
Källa: SCB/RTB 
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Tendensen att flytta upp i orts- och regionhierarkin, det 

vill säga från mindre orter till större orter osv, är också 

ett grundmönster för invandrare. Samma beteende kan 

för övrigt noteras för den inrikes födda befolkningen. 

Att inte fler invandrare tycks se dessa delar av landet 

som ett bosättningsalternativ är ett bekymmer eftersom 

behovet av invånare och arbetskraft många gånger är 

stort i dessa regioner. Att flytta vidare kan vara bra om 

det innebär att invandrare också får ett jobb i inflytt-

ningsregionen. Samtidigt kan den delen av invandrare 

som väljer att stanna kvar dock ge viktiga ledtrådar för 

fördjupade analyser i denna fråga på regionalt och lokalt 

plan. (se sida 73) 

En större mångfald av människor i samtliga 
FA-regioner 

Knappt 17 procent av Sveriges befolkning är född i ett 

annat land än Sverige år 2013, vilket är i nivå med län-

der som Österrike, Irland eller Belgien. Det kan noteras 

att andelen utrikesfödda är låg i många östeuropeiska 

länder. Räknas samtliga utrikes födda, det vill säga även 

sådana med svenska föräldrar, är andelen 20 procent för 

år 2014.  

Invandring är en utmaning och samtidigt en möjlighet 

för att skapa tillväxt och välfärd i Sverige och Sveriges 

regioner. Frågeställningarna är dock många och kom-

plexa och har dessutom förändrat karaktär ett antal 

gånger under de senaste decennierna.
47

 Samtidigt är 

mycket sig likt. Fortfarande finns det en stor efterfrågan 

på utländsk arbetskraft och specialister på olika sätt, 

men rekryteringar görs kanske i hela världen och inte 

längre i närområdet i Norden eller Europa.  

Andelen utrikesfödda varierar kraftigt mellan olika delar 

av landet. Högst är andelen i storstadsregionen med en 

andel på 25 procent år 2014. Betydligt lägre är ande-

larna i de övriga regiongrupperna. Vi ser en ökning i 

samtliga regiongrupper vilken dock inte påverkar rang-

ordningen mellan regiongrupperna. Huruvida nuvarande 

migrationsströmmar kommer att förändra den regionala 

befolkningsfördelningen är svårare att bedöma. Bostads-

brist i storstäderna kan tvinga invandrare att stanna kvar 

i invandringsregionerna. En kartläggning av nyanländas 

boendesituation har gjorts av Boverket.
48

 Ett troligare 

                                                 
47 Lundh C.(2010). Invandring till Sverige. SNS förlag 
48 Boverket (2015). Boendesituationen för nyanlända. 

2015:40. 

Figur 25 Andel utrikesfödd befolkning år 2013  
Källa: OECD 

Figur 26 Andel utrikes född befolkning efter 
regiongrupper, procent 
Källa: SCB/RTB 
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scenario är dock att utvecklingen fortsätter på ungefär 

samma sätt som hittills.  

3.2 Fysisk planering och boende  

Fysiska strukturer påverkar utvecklingen i regioner på 

mycket lång sikt. Saker som vägar, nationalparker, 

sjukhus, kraftverk, stadsdelar och universitet skapas för 

att fungera ibland flera generationer framåt i tiden. 

Eftersom fysiska strukturer är svåra att ändra på när de 

väl har kommit på plats krävs det en god planering och 

samverkan mellan olika aktörer och olika beslutsnivåer, 

vilket också betonas I En nationell strategi för hållbar 

regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020. Inte 

minst på regional och lokal nivå utgör planering också 

en möjlighet att främja en ekonomiskt, socialt och eko-

logiskt hållbar utveckling. Eftersom hållbarhets-

dimensionerna sällan begränsas av den administrativa 

geografin krävs också en viss förståelse för hur över-

gripande processer ter sig i ett geografiskt större 

sammanhang, inte minst när det gäller arbetsmark-

nadens geografiska funktion.
49,50

  

Befolkningsfördelning och befolkningsstorlek kan ses 

som grundläggande parametrar för planering på samt-

liga beslutsnivåer. Storlek ger också täthet, vilket leder 

till lägre transportkostnader och fördelar; att dela resur-

ser eller varor och tjänster samt en bättre matchning på 

arbetsmarknaden och enklare spridning av exempelvis 

kunskap. Alla tre aspekterna kan sammanfattas i be-

grepp agglomerationsfördelar och är en central dimen-

sion i den ekonomiska planeringen.
51

 Det är vanligtvis i 

större regioner och städer som effekter av agglomera-

tion får en egen dynamik. En god planering bör sträva 

efter att försöka reducera eventuella problem som stor-

leken för med sig, såsom trängsel, bostadsbrist eller 

miljöproblem. Beräkningar för Sverige har visat att den 

undre gränsen för agglomerationseffekter ligger vid 

orter med omkring 25 000 invånare.
52

 I regiongrupps-

indelningen här används dock 50 000 invånare som ett 

                                                 
49 Westholm E. m.fl.(2008). Regionen som vision – det 

politiska projektet Stockholm-Mälarregionen. 
50 Frankelius P, Eliasson F. (2010). Innovataive and socially 

motivated village development in a regional context: The 

Grythyttan case. 
51 Tillväxtanalys (2010). Städer och tillväxt. Vad säger 

forskningen?  
52 Petterson L, Klaesson J (2009). Interdependent Urban-rural 

Development in Sweden. 

Figur 27 Befolkningstäthet år 2014  
– invånare per km2 
Källa: SCB/RTB 
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mer internationellt jämförbart mått på agglomerations-

storlek.
53

 

Inomregionala skillnader viktiga 
förutsättningar i arbete med attraktivitet 

Vinster av geografisk närhet kan dock också planeras 

fram genom exempelvis samordning av funktioner på 

vissa platser eller genom att utnyttja funktionella geo-

grafier och transportstråk.
54

 Det är viktigt oberoende av 

regionens storlek, men kanske särskilt angeläget att 

lyckas med i mindre regioner som saknar hjälp av en 

positiv befolkningsutveckling. 
55

 

I detta sammanhang blir också viktigt att ta hänsyn till 

den inomregionala befolkningsstrukturen och fördel-

ningen av befolkning mellan orter, tätorter och lands-

bygder som resurs för den samlade attraktiviteten i en 

region.  

I Tillväxtanalys indelning i regiongrupper utgår man 

från att skilja mellan täta områden med fler än 5 000 

invånare och kringliggande landsbygdsområden. Totalt 

bor på så sätt 2,8 miljoner människor på landsbygden. 

Eftersom Sveriges FA-regioner alltid består av stads-, 

tätbygds- och landsbygdsmiljöer återfinns dessa även 

som ett planeringsperspektiv på samtliga beslutsnivåer.  

I vissa, ofta avlägset belägna regioner finns dock få 

större orter. 12 FA-regioner har exempelvis ingen ort 

större än 5 000 invånare och andelen landsbygdsbefolk-

ning blir därför 100 procent i dessa FA-regioner. Dessa 

FA-regioner finns enbart i Norrlands inland. Minst är 

andelen landsbygdsbefolkning i storstadsregioner. 15,9 

procent av befolkningen där bor utanför en ort större än 

5000 invånare. Men samtidigt motsvarar detta 28 pro-

cent av hela landsbygdsbefolkningen i Sverige.
56

  

Det kvarstår naturligtvis också en mycket ojämn be-

folkningsfördelning mellan FA-regionerna. Många små 

FA-regioner står mot ett fåtal stora FA-regioner. Hälften 

av Sveriges befolkning koncentreras emellertid till de 

tre storstads-FA-regionerna Stockholm, Göteborg och 

Malmö.  

                                                 
53 OECD (2012). Redefining Urban. A new way to measure 

metorpolitian areas. 
54 Wiberg U. (2002). Hållbarhet i glesa regionala strukturer – 

exemplet södra Norrlandskusten. Umeå Universitet. 
55 Tillväxtanalys (2013). Kommunal översiktsplanering och 

regionala utvecklingsprogram. 2013:01 
56 För en översikt på vilka FA-regioner som ingår i 

regiongrupperingen se bilagan. 

Figur 28 Sveriges landsbygdsbefolkning, 
tätortsbefolkning och befolkning totalt efter 
regiongrupper, år 2014  
Källa: SCB/RTB  
Anm: tröskeln för gränsen mellan landsbygd och tätort är 
5000 inv. 
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Fortsatt befolkningskoncentration inom 
regionerna 

Stad och landperspektivet i regiongrupper bör också 

kompletteras med ett övergripande mått på den inom-

regionala befolkningskoncentrationen. Med utgångs-

punkt i 10x10 km-rutor beräknas ett koncentrations-

index för varje FA-region. Ett värde på 1 kan likställas 

med att hela befolkningen finns i en 10x10 km-ruta. Ett 

värde på 0 avser en jämn spridning över samtliga rutor. 

En hög befolkningskoncentration borde enligt teorin ge 

vissa ekonomiska fördelar som har med närhet att göra. 

För att sådana fördelar kan utvecklas till fullo borde det 

även finnas ett visst befolkningsunderlag som under-

lättar arbetsdelning och ett differentierat näringsliv. 

Men, vinster av närhet kan uppstå i betydligt mindre 

skala, till exempel genom samlokalisering av service på 

ett ställe. En ökad koncentration av befolkning obero-

ende av regionens storlek kan således minska behovet 

av transporter i regionen och underlätta utbyggnaden av 

exempelvis kollektivtrafiken. Förtätning är sålunda ett 

tillvägagångssätt som också används i planeringssam-

manhang.  

Det finns relativt stora regionala skillnader vad gäller 

den inomregionala befolkningskoncentrationen. FA-

regioner i norr har för det mesta en betydligt högre 

koncentration än regioner i södra Sverige. Det som 

vanligen kallas för glesbygder är alltså i många fall 

regioner som uppvisar en stark befolkningskoncentra-

tion. I de södra delarna av Sverige är den inomregionala 

befolkningskoncentrationen lägre och befolkningen 

således mer spridd över hela FA-regionens yta.  

Med några få undantag (FA-regioner Arjeplog och 

Jokkmokk) är den huvudsakliga trenden en förtätning av 

befolkning inom FA-regionerna under perioden är 2003-

2014. Det finns dock inga entydiga regionala mönster i 

styrkan av förändringen. De befolkningsmässigt största 

FA-regionerna uppvisar relativt små inomregionala 

koncentrationsförändringar, men så gör även vissa 

mindre FA-regioner i Norrlands inland. Mindre FA-

regioner visar oftare på en något större ökning av kon-

centrationen under perioden.  

Befolkningstillväxt i framför allt stadsregioner 

I figur 31 visas befolkningsstorlek och bosättningsstruk-

tur uttryckt genom tillhörighet i regiongrupper i ett 

förändringsperspektiv. Om man vill kan befolknings-

förändringen också tolkas som ett enkelt mått på attrak-

tivitet. Ett huvudsakligt samband är att befolkningstill-

Figur 29 Inomregional befolkningskoncentration 
år 2014  
Källa: SCB/koordinatsatt befolkningsstatiskt (10*10 
km) Index 1 motsvarar fullständig koncentration 

Figur 30 Förändring inomregional koncentration 
år 2003–14, procent 
Källa: SCB/koordinatsatt befolkningsstatistik  



REGIONAL TILLVÄXT 2015 

36 

växten blir större i stora FA-regioner och är negativ för 

mindre FA-regioner. För det andra har FA-regioner med 

och nära större städer (enligt definitionen här minst 

50 000 invånare) en bättre befolkningsutveckling än 

mer avlägset belägna FA-regioner. Landsbygdsregioner 

(regioner med minst 50 procent befolkning utanför 

tätorter större 5 000 invånare) har generellt en svagare 

befolkningsutveckling än täta regioner. Utveckling kan 

sammanfattas bäst med en fortsatt urbanisering och 

koncentration till regioner med städer, vilket på så sätt 

även är den huvudsakliga drivkraften bakom befolk-

ningsstrukturella förändringar i landet. 

Arbetspendlingen bestämmer  
vardagsgeografin 

Uppdelning mellan boende- och arbetsplats är ett känne-

tecken för industrialiserade länder. Med förbättrade och 

billigare masskommunikation har det blivit enklare och 

effektivare att sammanlänka och samtidigt uppdela 

arbete och boende. En konsekvens av detta är att av-

stånden mellan boende- och arbetsplatsen har ökat i 

genomsnitt och därmed också storleken på arbetsmark-

nadsregioner. En sådan utveckling sammanfattas i be-

greppet regionförstoring som visar att arbetsmarknader 

integreras till större geografiska områden.
57

   

Arbetspendling kan skapa en effektivare matchning på 

arbetsmarknaden och för kvinnor och män hänger en 

påbörjad arbetspendling ofta samman med ökade 

arbetsinkomster.
58

 Samtidigt medför arbetspendlingen 

också ett ekonomiskt, socialt och hälsomässigt pris för 

individen.
59

,
 60

 Tidsåtgången, sociala och ekonomiska 

kostnader sätter också gränser på längden och formen 

för pendlingen.
61 

Blir pendlingsavstånden för långa 

behövs kanske ett annat eller tillfälligt veckoboende på 

arbetsorten, eller till och med en permanent flytt. Det är 

den återkommande rörligheten mellan boende och 

arbete som leder till övergripande geografiska strukturer 

för kvinnors och mäns vardag. Arbetspendlingen blir 

därför också en central fråga för samhällsplaneringen 

                                                 
57 Kullenberg J. Persson LO (1997). Tänjbara räckvidder. 

Lokala arbetsmarknader i förändring SIR. 
58 Eliasson K. Westlund O., Åström J. (2008). Flyttning och 

pendling i Sverige. Bilaga 3 till Långtidsutredningen 2008. 
59 Vinnova (2010). Rörlighet, pendling och regionförstoring 

för bättre kompetensförsörjning, sysselsättning och hållbar 

tillväxt. Rapport 2010:08. 
60 Boverket (2005) Är regionförstoring hållbar? 
61 Vilhelmson B. (1988). Befolkningens resvanor i 

tidsperspektiv. Livscykel- och generationsaspekter perioden 

1978-85. Choros 1988:1. Göteborgs Univ. 

Figur 31 Befolkningsutveckling, årlig 
genomsnittlig, 2003–14 i procent, FA-regioner 
Källa:SCB/RTB 
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som på många olika sätt kan påverka rörligheten mellan 

bostadsplats och arbetsplats och konsekvenser av den-

samma.
62 

 

Utifrån ett planeringsperspektiv används de sysselsattas 

fågelvägsavstånd mellan koordinatsatt boendeplats och 

arbetsställe som ett mer direkt mått för förändringar i 

befolkningens genomsnittliga vardagsgeografi. Det 

tillämpas två olika beräkningsmetoder: median- och 

genomsnittsavståndet. Medan medianavståndet ger 

uttryck för det ”normala” i en region, avspeglar genom-

snittet snarare extremerna, dvs. de längsta pendlings-

avstånden. Båda perspektiven ger dock viktiga signaler 

för den fysiska planeringen. Medianavståndet som indi-

kator på generella behov av exempelvis lokala trans-

porter från och till arbetet och genomsnittsavståndet 

som indikator för planeringen för exempelvis dubbelt 

boende eller anpassad social serviceinfrastruktur för 

långpendlare. Båda måtten bör också ses som dimen-

sioner i det lokala klimat- och miljöarbetet samt som 

aspekt på arbetsmarknadens funktionssätt inte minst 

utifrån ett jämställdhetsperspektiv. 

Det genomsnittliga medianavståndet för arbetspend-

lingen ligger på 4,3 km för hela Sverige. Hälften av den 

sysselsatta befolkningen har således ett arbete på be-

kvämt cykelavstånd. Det finns dock påtagliga skillnader 

mellan FA-regioner och det är storstadsregioner och 

regioner nära större städer som i genomsnitt har något 

högre medianavstånd än övriga FA-regioner. Detta 

tyder på en mindre geografisk differentiering av boende 

och arbete i mindre FA-regioner än det är fallet i mer 

folkrika regioner. Förändringen mellan år 2002 och år 

2012 visar också på en större ökning av medianavstån-

det i större FA-regioner. 

Det genomsnittliga avståndet mellan bo- och arbetsställe 

är knappt 24 kilometer för sysselsatta i Sverige år 2012. 

Räknat på FA-regioner framkommer att de genomsnitt-

liga avstånden är mycket längre i de perifera delarna av 

landet. I 8 FA-regioner är genomsnittsavståndet över 42 

kilometer, vilket är mer än det dubbla jämfört med FA-

regioner som Värnamo, Karlskoga, Ljungby, Ludvika 

eller Västervik med avstånd på mindre än 18 kilometer. 

FA-regionerna i avlägset belägna landsbygdsregioner 

har liten befolkning och många gånger är det mycket 

långt mellan tätorterna och ännu längre till större städer 

och arbetsmarknader. Detta ger stora genomsnitts-

                                                 
62 Betänkande av Utredningen om dubbel bosättning (2005). 

Dubbel bosättning för ökad rörlighet SOU 2005:28. 

Figur 32 Medianavstånd mellan koordinatsatt bo- 
och arbetsställe, år 2012,  
FA-regioner  
Källa: SCB/RAMS koordinatsatt befolkningsstatistik 

Figur 33 Förändring i kilometer av median-
avstånd mellan bo- och arbetsställe år 2002 och 
år 2012, FA-regioner  
Källa: SCB/RAMS koordinatsatt befolkningsstatistik 
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avstånd för den delen av sysselsatta som söker sig till ett 

arbete på annan ort. De nämnda FA-regionerna med 

låga genomsnittliga pendlingsavstånd är traditionella 

industriregioner med en betydande sysselsättning kvar 

inom FA-regionen. Relativt höga genomsnittsavstånd 

redovisas även för storstadsregionerna Malmö och 

Göteborg, vilket tyder på en relativt stor dominans och 

dragningskraft av regionernas städer på det geografiskt 

sett stora omlandet som dessa FA-regioner utgör.
 63

  

Den genomsnittliga arbetspendlingen har ökat med 4 

procent eller 1 kilometer sedan år 2002 för samtliga 

sysselsatta. Det är först uppdelad efter regioner skillna-

der i förändringen blir påtagliga. Det är framför allt i 

mindre FA-regioner både stora ökningar och stora 

minskningar kommer fram. Eftersom regionerna har få 

sysselsatta kan mindre förändringar ge stora utslag, men 

förändringarna tyder också på en kraftig efterfråge-

förskjutning på arbetskraft. Eftersom pendlingsavstån-

den har minskat mycket i exempelvis FA-region Kiruna 

och ökat exempelvis i närliggande FA-regioner som 

Åsele eller Överkalix är det inte osannolikt att gruv-

industrin varit orsaken till utvecklingen i de norra delar-

na av landet under denna period.  

Den anmärkningsvärda ökningen av långa pendlings-

avstånd i vissa FA-regioner kan understrykas ytterligare 

genom att se på percentilvärden för pendlingsavstånden 

för regiongruppen avlägset belägna landsbygdsregioner. 

10 procent av sysselsatta har således ett pendlings-

avstånd på över 100 km fågelväg, vilket kan jämföras 

med ett percentilvärde på 38 km för gruppen storstäder. 

Sammanlagt har 150 000 sysselsatta längre än 100 km 

till sitt arbete av vilka flertalet dock inte bor i avlägsna 

landsbygdsregioner utan i större FA-regioner, vilket 

dock inte förminskar fenomenets betydelse i de av-

lägsna FA-regionerna i landet. 

Detta kan också ses som en utveckling mot längre 

pendlingsdistanser för en del av de sysselsatta som för 

vissa innebär dubbla bostäder för pendlaren och en ökad 

efterfrågan på bostäder i arbetsställekommunen.
64

 Få 

studier är emellertid gjorda på detta ämne och kunskap-

                                                 
63 Trafikanalys (2011) Arbetspendling i storstadsregioner – en 

nulägesanalys 2011:03 
64 Nygren M (2014). Veckopendlingen i Malmfälten 

Omfattning och förutsättningar i gruvindustrin. Luleå tekniska 

universitet. Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 

Figur 34 Arbetspendling som genomsnittligt 
avstånd mellan bo- och arbetsställe i kilometer, 
år 2012, FA-regioner  
Källa: SCB/RAMS koordinatsatt statistik (1*1 km-
rutor) 

Figur 35 Förändring i arbetspendlingsavstånd 
som genomsnittligt avstånd mellan bo- och 
arbetsställe i kilometer, år 2002–12, FA-regioner  
Källa: SCB/RAMS koordinatsatt befolkningsstatistik 
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en är låg vad gäller konsekvenser för samhälle och indi-

vider.
65

 
66

 

Percentilvärdena generar också de största skillnaderna 

mellan kvinnor och män i samtliga regiongrupper, men 

könsskillnader framträder för samtliga genomsnitts-

beräkningar och FA-regioner. Kvinnor har i regel korta-

re pendlingsavstånd än män både vad gäller median-

avståndet och genomsnittsavståndet. Samtidigt kan det 

konstateras att pendlingsavstånden ökar betydligt mer 

för kvinnor än för män i samtliga regiongrupper och för 

samtliga beräkningsmetoder. I vissa regioner har pend-

lingsavstånden till och med minskat för män.  

3.3 Tillgänglighet till service 

Tillgänglighet till olika typer av service är en grund-

förutsättning för hållbar tillväxt i alla delar av landet. En 

viss nivå av kommersiell och offentlig service är också 

en mycket viktig del av regioners och platsers attrakti-

vitet. Avsaknaden av servicefunktioner kan ha långt-

gående konsekvenser för den lokala sociala och ekono-

miska utvecklingen i de berörda landsdelarna. Exem-

pelvis när det gäller tillgång till mötesplatser eller som 

en funktion i den grundläggande turistinfrastrukturen. 

Något överraskande har dock visat sig att in- och ut-

flyttning inte påverkas nämnvärt av kortsiktiga föränd-

ringar i den lokala servicen.
67

 

Tillgänglighet till kommersiell service 

En ökande befolkningskoncentration i de flesta FA-

regioner borde i någon form också påverka den geogra-

fiska tillgängligheten till service- och samhällsfunk-

tioner, såsom affär, sjukvård och skola. Forskning visar 

att tillgängligheten till många servicefunktioner har 

förbättrats, men i samma undersökning framkommer 

också att den faktiska restiden för att tillgodose olika 

behov ökade. Detta kan tyda på att kvinnor och män i 

större utsträckning väljer servicefunktioner på andra 

grunder än närhet. Forskarna kommer också fram till 

slutsatsen att förbättringen inte så mycket beror på 

                                                 
65 Tillväxtanalys (2010). Veckopendling – En översiktsstudie. 

WP/PM 2010:11 
66 Sandow E. (2011). På väg. Sociala aspekter på långväga 

pendling. Kulturgeografiska institutionen, Umeå Universitet. 
67 Amcoff J. et al. (2009). När lanthandeln stänger. En studie 
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Figur 36 Genomsnittligt avstånd mellan bo- och 
arbetsställe för kvinnor och män efter region-
grupper, år 2012 
Källa: SCB/RAMS koordinatsatt statistik 

Figur 37 Medianavstånd mellan bo- och arbets-
ställe för kvinnor och män efter regiongrupper, 
år 2012 
Källa: SCB/RAMS koordinatsatt statistik 
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befolkningsomflyttningar utan snarare på en omstruktu-

rering av servicen generellt.
68

  

En liknande iakttagelse gjordes också i Tillväxtverkets 

rapport Konsumtion och handel.
69

 Det lyfts bland annat 

fram att dagligvaruhandeln under den senaste tiden gått 

mot en kraftigt ökad storskalighet och geografisk kon-

centration, men att dessa koncentrationstendenser lika 

väl är ett resultat av förändrat konsumtionsbeteende, 

som exempelvis kraven på ett större och billigare utbud. 

Antalet stormarknader ökade också från 91 till 157 

enheter mellan år 2002 och år 2012, samtidigt som 

antalet dagligvarubutiker totalt minskade kraftigt från 6 

301 år 2002 till 5 335 år 2012. 

Som mått för utvecklingen inom området kommersiell 

service används avståndet mellan butiker och befolk-

ningen. Avståndsberäkningarna görs på data om buti-

kens läge, väger och befolkningens geografiska läge 

(kilometerruta). Resultaten summeras till ett värde för 

respektive FA-region. Medianavståndet används som 

uttryck för tillståndet av det normala och genomsnitts-

avståndet som i större utsträckning avspeglar extrem-

värdena, dvs. de längsta avstånden till servicen i FA-

regionen.  

En jämförelse mellan genomsnittsavståndet och median-

avståndet visar att höga genomsnittsvärden inte nödvän-

digtvis följs av höga medianvärden och vice versa. 

Skillnaderna är inte bara ett resultat av butikens geogra-

fiska fördelning utan har också med den underliggande 

bosättningsstrukturen att göra. I glesa områden med en 

hög andel befolkning koncentrerad i några få tätorter 

blir medianavståndet något bättre än i FA-regioner med 

mer utspridd befolkning. De relativt långa avstånden för 

en liten del av befolkningen i mycket avlägset belägna 

FA-regioner är dock betydande och ofta relaterad till 

andra socio-ekonomiska företeelser såsom till exempel 

högre andel äldre och lägre inkomster. Här bör nämnas 

att sammanlagt 152 000 personer i Sverige har mer än 

10 minuters bilfärd till närmaste butik. 

I 49 av 60 FA-regioner ökar det genomsnittliga avstån-

det till butiker. Enskilda nedläggningar har ofta stor 

betydelse för befolkningen med de längsta avstånden 

och medför därför även en stor variation mellan FA-

regionerna samt en stor variation över tiden. Mindre 

                                                 
68 Haugen K. (2012). The accessibility paradox. Everyday 

geographies of proximity, distance and mobility. Umeå 

Universitet.  
69 Tillväxtverket (2009). Konsumtion och handel 

Figur 38 Befolkningens medianavstånd till 
butiker år 2014 efter FA-regioner  
Källa: Tillväxtanalys/Pipos (koordinatsatt statistik) 

Figur 39 Befolkningens genomsnittsavstånd till 
butiker år 2014  
Källa: Tillväxtanalys/Pipos (koordinatsatt statistik) 
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drastiskt är utvecklingen av medianavståndet som 

kanske på ett bättre sätt avspeglar helhetsbilden på pro-

blematiken. Men likväl finns även här en försämring i 

två tredjedelar av FA-regioner (figur 40). Påfallande är 

att avståndsförändringen har varit negativ (dvs. avstån-

den förkortas) i samtliga mycket avlägset belägna 

landsbygdsregioner, vilket delvis också förklaras med 

en minskande befolkning. I andra regiongrupper har 

utvecklingen varit mindre entydig och det förekommer 

förändringar i båda riktningar. För en djupare analys 

kan hänvisas till Tillväxtanalys servicerapport.
70

  

Tillgänglighet till offentlig service 

Grundskolor används här som en indikator för att av-

spegla tillgänglighetsförändringar på ett område där det 

förväntas att andra än marknadsmässiga antaganden styr 

utvecklingen. En skola i närheten kan ha stor betydelse 

för val av boende för framför allt barnfamiljer som 

väljer att flytta, men eventuella nedläggningar påverkar 

inte nödvändigtvis utflyttning av barnfamiljer direkt.
71

 

Förändringar i den offentligen servicen kan därför antas 

ha konsekvenser först på sikt.  

På samma sätt som tidigare används avståndsberäk-

ningar för hela befolkningen till skolor för FA-regioner 

som medianvärde. Eftersom genomsnittsvärdet för av-

stånden i en FA-region reagerar starkt på extremvärdena 

får långa avstånd stor vikt i beräkningarna. Samtliga 

avlägset belägna landsbygdsregioner och täta regioner 

får också höga genomsnittsvärden, upp till 10 kilometer 

för FA-regioner Överkalix, Arjeplog eller Storuman. 

Det normala avståndet uttryckt som medianavståndet 

mellan grundskolor och befolkningen i FA-regioner är 

dock betydligt mindre. Det förekommer relativt höga 

medianvärden både i de södra och norra delarna av 

landet (figur 41). 

Förändringen mellan år 2004 och 2014 ger längre 

genomsnittsavstånd i 80 procent av FA-regionerna. 

Medianavståndet förändras till lika delar positivt respek-

tive negativt. Störst var förändringen mot längre avstånd 

i FA-regionerna Arvidsjaur, Arjeplog, Lycksele och 

Nyköping. Som kommer fram i figur 42 finns det en 

relativt stor spridning inom de olika regiongrupperna, 

framför allt i de mer avlägset belägna FA-regionerna. På 
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71 Amcoff J. (2012). Do Rural Districts Die When Their 
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Figur 40 Förändring av befolkningens tillgänglig-
het till butiker 2004–14 (medianavstånd) 
Källa: Tillväxtanalys/Pipos (koordinatsatt statistik), 
SCB/RTB 

Figur 41 Befolkningens medianavstånd till 
grundskolor, år 2014  
Källa: Tillväxtanalys-Pipos, SCB/RTB 
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samma sätt som för dagligvaruhandeln kan enskilda 

skolnedläggningar eller sammanslagningar få stort ut-

slag i resultaten eftersom befolkningsunderlaget är litet i 

många berörda FA-regioner.  

Det regionala mönstret på nivå av FA-regioner åter-

kommer också i analyser i Europa. Även om tillgäng-

ligheten till tjänster av allmänt intresse i Sverige ungefär 

ligger på det europeiska genomsnittet, gör Sveriges 

geografi det till en större utmaning att tillhandahålla 

dessa tjänster. 
72

 

Arbetet med att utveckla lokal service i olika former 

kommer i högre grad vara beroende av att utnyttja 

marknadskrafterna. Det räcker dock inte alltid med mer 

marknad och bättre samordnad offentlig service för att 

bidra till tillväxt och välfärd i alla delar av landet. Det 

borde också finnas en bättre samlokalisering och smart-

are fysisk planering av kommersiella och offentliga 

intressen för att öka den lokala marknadsplatsens 

attraktivitet.
73

 IT-lösningar kommer förmodligen inte 

avhjälpa samtliga serviceförsörjningsproblem, men 

digitaliseringen kommer vara ett mycket viktigt kom-

plement och verktyg inom många serviceområden.  

3.4 Tillgänglighet genom 
informationsteknik 

Det finns ingen tvekan om att IT har ändrat hur verk-

samheter kan organiseras samt service utföras. Beräk-

ningar från Tillväxtanalys visar också att Sveriges till-

växt har gynnats av framsteg när det gäller digitali-

seringen av näringslivet och samhället. En väl utbyggd 

digital infrastruktur gör att hela landet kan nyttja möj-

ligheterna som digitaliseringen medför, vilket i sin tur 

kan leda till en ännu större utväxling av digitalisering 

totalt sett.  

En väl utbyggd digital infrastruktur är således en viktig 

faktor för att få fram nya affärsmöjligheter, tjänster och 

innovationer och avsaknaden av densamma kan vara ett 

hinder för regioners utveckling. Enligt regeringens 

bredbandsstrategi bör minst 90 procent av alla hushåll 

och företag ha tillgång till bredband om minst 100 

Mbit/s år 2020. År 2014 låg tillgången till bredband av 

denna kapacitet på en andel av 57 procent av befolk-

ningen och 51 procent av arbetsställen enligt mätningar 
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73 OECD (2010). Strategies to Improve Rural Services. 

Figur 43 Andel befolkning med tillgänglighet till 
bredband med 100 mbit/s, år 2012–14 Källa: PTS 

Figur 42 Förändring av befolkningens 
tillgänglighet till grundskolor 2004–14 
(medianavstånd)  
Källa: Tillväxtanalys/Pipos, SCB/RTB 
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från PTS.
74

 Stora insatser kvarstår för att nå fram till 

målet. I många mindre FA-regioner i Norrlands inland, 

Småland eller norra Skåne har mindre än 30 procent av 

befolkningen möjlighet att använda bredband med 

denna kapacitet. Försörjningen är bättre i större FA-

regioner.  

Samtidigt bör man komma ihåg att Sverige internatio-

nellt sett har ett mycket väl utbyggt bredbandsnät. Jäm-

fört med många delar av framför allt södra Europa är 

också kunskaperna att använda olika IT-tjänster mycket 

högre i Sverige och andra nordiska länder samt Neder-

länderna och Storbritannien.
75

  

3.5 Tillgänglighet genom transport-
systemet 

Transportsystemets utformning, funktion och använd-

ning ska bidra till att ge alla en grundläggande tillgäng-

lighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till 

utvecklingskraft i hela landet, skriver regeringen i En 

nationell strategi för regional tillväxt och attraktions-

kraft. Transportsystemet är en fundamental förutsättning 

för samtliga samhällssektorer och den nödvändiga län-

ken mellan ekonomins aktörer.  

Det finns många olika metoder att avspegla transport-

systemets funktionssätt i ett territoriellt perspektiv. 

Framkomlighet och tillgänglighet är två begrepp som 

ofta används. Medan framkomlighet snarare avser tiden 

att röra sig mellan olika punkter, avser tillgänglighet hur 

lätt män och kvinnor, företag och organisationer kan nå 

det utbud och de aktiviteter som de har behov av. Till-

gänglighetsbegreppet har redan används tidigare i 

rapporten och kommer här kompletteras med bilburen, 

respektive tillgänglighet till kollektivtrafik.  

Detta uttrycks med hjälp av indikatorerna andel befolk-

ning med mindre än 1 km till närmaste busshållplats och 

befolkningens avstånd till drivmedelsstationer. När det 

gäller avstånd till busshållplatser som skattning för 

tillgänglighet genom kollektivtrafik, har 86 procent av 

Sveriges män och kvinnor närmare än en kilometer till 

en busshållplats. De regionala skillnaderna är dock stora 

och i FA-regionerna Åsele, Jokkmokk, Gällivare, 

Arvidsjaur och Luleå har mer än 40 procent av befolk-

ningen längre än en kilometer till busshållplatser. (Figur 

44). En gles befolkningsstruktur påverkar naturligtvis 
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Structures and Dynamics 

Figur 44 Andel befolkning med tillgång till 
busshållplats närmare än en kilometer, FA-
regioner, år 2014 
Källa: Trafikanalys, Tillväxtanalys-Pipos 
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möjligheter att skapa kollektivtrafik, men förklarar inte 

skillnaderna här eftersom befolkningen i hög grad är 

koncentrerad till ett fåtal tätorter. En intressant beskriv-

ning för hur långt man når ut från större orter till om-

landet redovisas i Samtrafikens underlag.
76

 Att förbättra 

pendlingsmöjligheterna med kollektiva färdmedel längs 

stora pendlingsstråk kan också vara ett sätt att öka 

arbetskraftens geografiska rörlighet i glesare områden 

och därmed bidra till lokal och regional utveckling utan 

att åsidosätta andra politiska mål.
77

 

Tillgänglighet genom det bilburna transportsystemet 

uttrycks med indikatorn befolkningens medianavstånd 

till närmaste drivmedelstation. Medianavståndet för 

samtliga 60 FA-regioner ligger på 1600 meter och har 

inte förändrats nämnvärt sedan år 2009. Medianvärdet 

återspeglar lokaliseringsstrukturen av drivmedels-

stationer i relation till befolkningsfördelningen bra, men 

återger inte de i vissa fall extrema avstånden som blir 

för en del av befolkningen. De strukturella skillnaderna 

mellan olika delar av landet är ändå stora. Avstånden i 

vissa avlägset belägna FA-regioner är mer än dubbelt så 

stora som i FA-regioner med mer gynnsamma struk-

turer.  

4 Innovation och 
företagande 

Strategin för hållbar regional tillväxt och attraktions-

kraft 2015–2020 ser ekonomisk utveckling i ett system-

perspektiv och har innovation och företagande som en 

central prioritering och utgångspunkt. Modern innova-

tionspolitik syftar till att sätta fart på mer än den eko-

nomiska tillväxten. OECD, EU-kommissionen med 

flera betonar att innovation också ska bidra till att lösa 

de miljömässiga och sociala utmaningarna i länder och 

regioner.
78

  

Spelreglerna och de tekniska möjligheterna för hur 

företag kan vara verksamma har förändrats i grunden de 

senaste decennierna. En konsekvens av detta är också 

att många fler företag agerar på en global arena och att 

många fler företag har lärt sig att utnyttja de möjligheter 

                                                 
76 Samtrafiken (2014). Pendlingsbara Sverige – 2014.  
77 Sandow E. Westin K (2006). Regionförstoring i glesa 

områden – Kollektivtrafikens möjligheter och betydelse. 

TRUM. Umeå Universitet.  
78

 OECD Regional outlook 2014; OECD 2011 Regions and 

Innovation Policy 

Figur 45 Befolkningens medianavstånd till 
drivmedelsstationer år 2014, FA-regioner  
Källa: Tillväxtanalys/Pipos, SCB/koordinatsatt 
statistik 
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som erbjuds av en global marknad. Även verksamheter 

utan direkt koppling till en större omvärld påverkas. 

Ingen del av landet är således avskild från skeenden och 

förändringarna i omvärlden. Förankringen till en lokal 

verklighet har dock inte blivit mindre viktig. 

Hur regioner kan reagera på omvärldsförändringar är 

dock beroende på många faktorer. Förutsättningar som 

exempelvis arbetskraftens kvalifikationer, företagar-

kultur, internationalisering, eller näringsstruktur och 

näringsdynamik varierar mycket över landet. Det är 

dock utifrån sådana specifika förutsättningar regioners 

arbete kring innovation och förnyelse tar sin början.
79

  

En innovation är tillämpningen av en ny, eller avsevärt 

förbättrad, produkt eller process, marknadsföringsmetod 

eller organisationsform.
80

 Innovationer sker i samtliga 

samhällssektorer men kan mätas som vinster i framför 

allt företag. Enligt Lundvall kan i princip samtliga före-

tag inkluderas eftersom det antas att varje företag har 

potential att utveckla, ta till sig och använda ny teknik.
81

 

Fokusen i detta kapitel ligger därför på företagssektorn 

och de knappt 2,8 miljoner sysselsatta kvinnor och män 

som utgör det samlade humankapitalet i företag. I figur 

46 visas att företagssektorns andelar varierar kraftigt 

över landet. Avlägset belägna landsbygdsregioner har i 

genomsnitt mindre än 50 procent sysselsatta i företag. 

I regiongruppen storstadsregionen är sysselsättnings-

andelen över 63 procent. På så sätt är det inte överras-

kande att varannan sysselsatt i ett företag finns i en 

storstadsregion (Stockholm FA, Malmö-Lund FA och 

Göteborg FA). (Figur 47)  

Det är företagssektorn som är grunden i konkurrens-

kraftiga marknadsekonomier. Ett mål för det regionala 

tillväxtarbetet är därför att förbättra förutsättningar för 

företag att ta vara på kompetens och kunskap för inno-

vationer. Detta höjer också företagens produktivitet och 

konkurrensförmåga. Ett så stort antal företag som möj-

ligt ska också konkurrera på internationella marknader. 

Genom dessa, internationellt agerande företag kan också 

andra företag i regionen få del av exempelvis mark-

nadskunskaper. Samspelet mellan företag i olika kon-

stellationer och kluster kan därför också vara av stort 

                                                 
79 EU-kommissionen (2010). Hur regionalpolitiken kan bidra 

till smart tillväxt i Europa 2020. KOM(2010) 553 slutlig. 
80 Reglab efter OECD (Reglab 2012: Regionala innovationer – 

en introduktion till begrepp, praktik och politik, 

www.reglab.se 
81 Lundvall (2007). Teorier om nationella Innovationssystem 

Hur kan dessa studeras? ITPS R2007:004 

Figur 47 Andel sysselsatta i företag efter 
regiongrupper år 2013 
Källa: SCB/LISA 

Figur 46 Sysselsatta i företag som andel av 
samtliga sysselsatta i FA-regionen, år 2013 
Källa: SCB/LISA 



REGIONAL TILLVÄXT 2015 

46 

värde för regionernas utveckling. I samtliga steg i före-

tagens utveckling behövs också ett samarbete med olika 

privata och offentliga funktioner, såsom exempelvis 

kapitalförsörjning, kunskap från forskning eller utbildad 

arbetskraft. Samtliga steg innehar därför också specifika 

utmaningar för nationella och regionala aktörer i ett 

vidare perspektiv av innovationssystem.
82

  

4.1 Kunskap och kompetens som 
utgångspunkt för innovation och 
förnyelse 

Kompetenta och välutbildade kvinnor och män är den 

viktigaste förutsättningen för konkurrenskraftiga företag 

och effektiva offentliga organisationer i alla delar av 

landet. Inte bara ekonomer har sedan länge sett på ut-

bildning, kompetensutveckling och kompetensförsörj-

ning som avgörande faktorer för företagens, regioners 

och länders tillväxt.
83

 Kunskaper, utbildningsnivåer och 

forskning har också blivit allmänna riktmärken för poli-

tiken, exempelvis som mål för europeiska länders 

gemensamma tillväxtstrategi Europa 2020.  

Sverige är ett kunskapsland 

Sverige har en hög utbildningsnivå relativt andra 

OECD-länder, men betydligt lägre nivåer än exempelvis 

Japan och Sydkorea.
84

 Det är svårt att dra några vittgå-

ende slutsatser eftersom institutionella förutsättningar 

och utbildningstraditioner är så pass olika från land till 

land. Systematiska undersökningar, såsom OECD:s 

PISA-undersökning indikerar att Sveriges utbildnings-

system presterar sämre än OECD-genomsnittet utifrån 

resultat av 15-åringars färdigheter.
85

 Detta trots att inve-

steringar i utbildning anses vara mycket höga jämfört 

med många andra länder.   

Kvinnor har högre formell utbildning 

I de flesta EU-länder och för de flesta åldersgrupper 

redovisar kvinnor högre utbildningsnivåer än män. Det 

kan noteras att situationen närmast var omvänd för bara 

tio år sedan. Men kvinnornas utbildningsnivå har höjts 

snabbare än männens, vilket innebär att kvinnor idag 

har högre utbildningsnivåer än män bland majoriteten 

                                                 
82 Sölvell Ö, Lindquist G. (2012). Innovationskraft, regioner 

och kluster. Vägen till en framgångsrik innovationspolitik. 

Entreprenörskapsforum 
83 Romer PM (1990). Romer PM (1990). Endogenous 

Technological Change. The Journal of Political Economy,  
84 Enligt OECD för åldersgruppen 25-34 år. 
85 OECD (2014) PISA-results in focus.  

Figur 48 Andel personer med minst två år 
eftergymnasial utbildning (30–34 år)  
Källa: SCB/LISA 
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av OECD-länderna.
86

 I figur 49 framkommer att i främst 

Norden och stora delar av Östeuropa är kvinnor i högre 

grad högutbildade än män. Högre utbildningsnivåer för 

män förekommer i samtliga Nuts2 regioner i Schweiz 

och nästan samtliga västtyska och österrikiska regioner 

och hälften av de nederländska regionerna. Det är dock 

svårt att tolka strukturer på ett övergripande sätt för hela 

Europa. Det nationella sammanhanget tycks ha stor 

betydelse för hur obalansen mellan kvinnor och män ser 

ut och kan tolkas.
87

  

Homogeniteten inom de nordiska länderna och Sverige 

på länsnivå blir dock mindre med en större geografisk 

upplösning. I ett sådant perspektiv finns också tydliga 

skillnader mellan centrum och periferi; med höga ande-

lar högutbildade i storstadsregionerna och lägre andelar 

i mer avlägset belägna regioner. Detta kan exempelvis 

uttryckas genom andelen 30–34-åringar med minst 

treårig eftergymnasial utbildning. Indikatorn används i 

uppföljningen av Europa 2020-strategin vars målsätt-

ning är att 40 procent inom samma åldersgrupp ska ha 

en högre utbildning till år 2020. 19 FA-regioner har en 

nivå över 40 procent. I FA-regioner såsom Umeå, 

Malmö, Göteborg och Stockholm är andelen över 60 

procent och således tredubbelt så hög som i många 

mindre FA-regioner. 

Kompetens och kunskap i företag 

Även om allmänna höga utbildningsnivåer i regioner ses 

som en regional tillväxtpotential är det kanske ännu 

viktigare att se på utbildningen och humankapitalet i 

företagssektor specifikt.
 88

 Det är med de redan syssel-

sattas kunskaper och kompetenser som ekonomiska 

värden och innovationer skapas. Av 2,8 miljoner syssel-

satta inom företagssektorn har knappt 25 procent en 

utbildning längre än minst två år eftergymnasial utbild-

ning år 2013. Detta kan jämföras med ett värde på 

knappt 18 procent för år 2003.  

Stora regionala skillnader ger ett tydligt samband med 

FA-regionens befolkningsstorlek. Andelen sysselsatta 

med minst två år eftergymnasial utbildning är fem 

                                                 
86 Universitetskanslersämbetet (2015) Befolkningens 

utbildningsnivå och ekonomiska satsningar inom OECD 

Eftergymnasial utbildning i ett internationellt perspektiv – En 

jämförelse baserad på Education at a Glance 
87 ESPON (2013). Selective Migration and unbalanced sex 

ratio in rural regions. Targeted analysis.  
88

Eklund J., Karlsson P. Petterson L. (2014). Högre utbildning 

och konkurrenskraft – Hur påverkar högre utbildning företags 

och regioners tillväxt? Ratio. 

Figur 49 Andel högutbildade – skillnader mellan 
kvinnor och män 25–64 år, år 2013, Nuts 2, 
regioner  
Källa: Eurostat  
Anm.: Negativa värden kvinnor har högre andelar, positiva 
värden män har högre andelar 

Figur 50 Andel högutbildade av befolkning total 
30–34 år, år 2013, FA-regioner  
Källa: SCB/LISA (minst tre år eftergym. utb. exkl. 
personer med okänd utbildning) 
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gånger större i FA-regionen Stockholm än i FA-regioner 

med minst andel högutbildade. Företag med låga ande-

lar högutbildade finns framför allt i Norrlands inland. 

Företag i stora, och för det mesta mer dynamiska, regio-

ner har en större efterfrågan på högutbildade än mindre 

regioner. Marknadskrafterna i form av högre löner, 

karriärmöjligheter som dessa regioner kan erbjuda för-

stärker dessutom skillnaderna mellan FA-regionerna 

över tid. Inte förvånande är att FA-regioner med redan 

höga andelar högutbildade även fick de största tillök-

ningarna. Tas kunskap och humankapital som en avgö-

rande drivkraft på den ekonomiska utvecklingen kom-

mer koncentrationen av högutbildade att bidra till en 

ännu starkare polarisering mellan städer och mer avläg-

set belägna landsbygdsregioner. Det är dock inte alltid 

högre utbildning är lösningen för alla regioner och alla 

företag. Kunskap och kompetens får man på olika sätt 

och en stor del av utbildningen sker löpande inom 

företagen. En viktig uppgift för samhällsaktörer är att ge 

företagen det stöd de behöver för att utvecklas och för-

nyas. Det kan vara relevant att se på andelen sysselsatta 

med låg formell utbildning i alla åldrar för att lyfta 

regioners generella kompetensnivå.  

Utbildning som drivkraft för en bättre 
könsbalans i olika branscher 

Företagssektorn domineras av män. På varje kvinna 

sysselsatt inom ett företag kommer 1,7 män. Omvänd är 

situationen bland de resterande 1,9 miljoner sysselsatta 

inom framför allt offentliga sektorn. Här kommer på 

varje man 1,8 kvinnor. Utvecklingen visar dock att 

antalet kvinnor sysselsatta i företag växer snabbare än 

antalet sysselsatta män. Den genomsnittliga årliga 

sysselsättningstillväxten för kvinnor var 2,1 procent 

medan den var 1,3 procent för män. En jämnare köns-

fördelning inom företagssektorn borde säkerställa att det 

samlade humankapitalet används på ett bättre och för-

hoppningsvis effektivare sätt och torde också förbättra 

jämställdheten mellan kvinnor och män.
89

  

Kvinnor väljer att utbilda sig i högre utsträckning och 

det påverkar könsstrukturen i företag. Redan i dag är 

könsfördelningen i företagssektorn jämnare när det 

kommer till sysselsatta med högre utbildning än för 

sysselsatta totalt. På en sysselsatt kvinna med högre 

utbildning kommer 1,2 män (jämför med 1,7 för syssel-

satta inom företagssektor totalt). Under det senaste 

                                                 
89 Tillväxtverket (2011). Att välja jämställdhet. Rapport 0107. 

Figur 51 Andel sysselsatta i företag med minst 
två år eftergymnasial utbildning, FA-regioner 
2013 
Källa: SCB  

Figur 52 Förändring andel sysselsatta med minst 
två år eftergymnasial utbildning, 2003–13 och 
andel sysselsatta minst två år eftergymnasial 
utbildning, år 2003, FA-regioner 
Källa: SCB  
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decenniet har antalet högutbildade kvinnor sysselsatta i 

företagssektor ökat med 73 procent. Detta kan jämföras 

med 54 procent för män. I absoluta tal räknat är till-

förseln av högutbildade till företagssektor emellertid 

lika stort för kvinnor som för män, det vill säga 130 000 

personer.  

En generell förbättring mot en jämnare könsfördelning 

kontrasteras dock av en fortsatt skev fördelning mellan 

olika näringsgrupper. Den relativa skillnaden mellan 

män och kvinnor är visserligen mindre för högutbildade 

men den följer i princip samma mönster som för samt-

liga sysselsatta. Stora obalanser kvarstår inom närings-

grupperna byggverksamhet och jordbruk respektive 

offentliga hushållstjänster.  

Till detta kommer regionala skillnader för högutbildade 

i respektive näringsgrupp som förstärker skevheten 

mellan könen i ett regionalt perspektiv. Exempelvis 

finns 69 procent av samtliga högutbildade kvinnor inom 

byggverksamhet i storstadsregionerna. Detta kan jäm-

föras med 63 procent för högutbildade män. I andra 

näringsgrupper är obalansen mindre, men finns ändå. 

Sammanfattningsvis kan det noteras en viss utjämning 

vad gäller könsfördelning i olika näringsgrupper där 

högre utbildning bör ses som den bakomliggande driv-

kraften. Med utgångspunkt i storstäderna kommer ut-

vecklingen på sikt kunna medföra en jämnare köns-

fördelning i samtliga regioner.  

Inflöde och förnyelse av kunskap? 

Det finns olika in- och utflöden av arbetskraft som 

samtliga påverkar företagens eller organisationens samt 

i förlängning regionens samlade kunskaps- och kompe-

tensnivåer. Ett enkelt mått på förnyelse av kunskap i 

företagsstocken i olika regioner är andelen högutbildade 

i den yngre generationen (30–34 år) i relation till ande-

len högutbildade i åldersgruppen 56–60 år, det vill säga 

gruppen som befinner sig i slutet av sin yrkeskarriär. 

Samtliga regiongrupper, förutom i FA-regionerna Arje-

plog och Torsby, har en större kvot än ett och därmed 

ett större nettoinflöde av yngre med högre utbildning 

relativt den äldre generationen. I figur 54 visas att 

förnyelsen genom inflödet av ny kunskap till företag 

ofta är sämre i de norra delarna av landet. Det finns 

dock ett antal mindre regioner som går mot strömmen. 

I FA-regioner Oskarshamn, Vimmerby, Storuman eller 

Malung är antalet yngre med högre utbildning mer än 

dubbelt så högt som antalet äldre med högre utbildning. 

Sammanlagt är kvoten störst i storstadsregionerna och 

Figur 53 Skillnad mellan antal män och kvinnor 
relativt samtliga, efter näringsgrupper samt hög 
utbildning, år 2013 
Källa: SCB/LISA  
Anm: negativa värden motsvarar ett överskott av kvinnor. Avser 
samtliga sysselsatta.  

Figur 54 Kvot mellan andel sysselsatta i företag 
30–34 år och 56–60 år med minst två år 
eftergymnasial utbildning, FA-regioner, 2013  
Källa: SCB/LISA 
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täta regioner. FA-regioner som Umeå och Stockholm 

med flera har inte heller samma storlek på kvoten, vilket 

dock snarare indikerar att det redan finns ett stort antal 

högutbildade bland de äldre i dessa regioner.  

Svagare är inflödet av kunskapskapitalet i framför allt 

avlägset belägna landsbygdsregioner. Situationen där 

förvärras ytterligare av en allmän arbetskraftsbrist i 

många av dessa regioner.
90

 Men, det är trots allt inte 

nödvändigtvis företagssektorns efterfrågan på personal 

med högre utbildning som är avgörande för dessa regio-

ner. Många gånger kan den formella kunskapsnivån i 

dessa regioner förbättras väsentligt genom att minska 

antalet lågutbildade.  

Det är i företag och organisationer kunskapen blir till 

ekonomiska värden. Men i företag och organisationer 

sker också löpande utveckling av kompetens av med-

arbetare viktiga för förnyelse i företag. Bortsett från den 

formella kunskapen finns således också ett informellt 

lärande som är ett resultat av praktiska handlingar och 

erfarenheter i företag och organisationer. Företag kan på 

så sätt också ses som inlärningsplatser där anställda 

ständigt förnyar sina kompetenser och kunskaper medan 

de arbetar.  

4.2 Kunskapsspridning i nätverk 

En viss rörlighet av arbetskraften är en viktig förutsätt-

ning för att kunskap sprids mellan företag och organi-

sationer. Det finns ett starkt stöd i forskningslitteraturen 

för att arbetskraftens rörlighet leder till kunskapssprid-

ning, bättre matchning och högre produktivitet i region-

erna.
91

 Måttet på arbetskraftens rörlighet som används 

här avser kvinnor och män som byter jobb inom FA-

regionen och som både bytt företag och arbetsställe och 

återfinns som sysselsatt i det nästkommande året. En 

möjlig tolkning kan vara: eftersom företag kan ses som 

platser där anställda får eller förnyar sina kompetenser 

och kunskaper medan de arbetar, kommer delar av den 

förvärvade kunskapen flytta med till den nya arbets-

platsen och på så sätt bidra till spridning av kunskap 

inom regionen. Finns det relaterade verksamheter som 

kan motta inflödet av kunskap sker ett lärande i nätverk 

(kluster) och i regionen (innovationssystem).  

                                                 
90 Lindblad S. et al (2015). Demografins regionala utmaningar. 

Bilaga 7 till Långtidsutredningen 2015. 
91 Andersson och Thulin (2008). Globalisering, arbetskraftens 

rörlighet och produktivitet. Globaliseringsrådet. 

Underlagsrapport 23. 

Figur 55 Kvot mellan sysselsatta 30–34 år och 
56–60 år med minst två år eftergymnasial 
utbildning, regiongrupper, 2013  
Källa: SCB  

Figur 56 Andel jobbytare mellan företag av 
samtliga sysselsatta i företag, genomsnitt för 
perioden 2003–13  
Källa: SCB/RAMS 
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I Sverige byter var tionde sysselsatt i företag jobb inom 

en FA-region varje år. Att byta jobb är beroende av en 

rad olika individfaktorer såsom ålder, kön utbildnings-

nivå. Flöden av arbetskraft mellan arbetsställen är dock 

också beroende av olika omvärldsfaktorer så som 

bransch- eller företagsstrukturen. Men, framför allt 

regionens storlek tycks ha en stor inverkan på arbets-

kraftsflöden inom regionen, vilket också stöds av teore-

tiska och empiriska resultat från forskning kring agglo-

merationsekonomier.
92

 Den stora spridningen bland 

övriga regioner indikerar dock att även andra förkla-

ringar har betydelse.  

Det finns stora skillnader av arbetskraftsflöden beroende 

på arbetskraftens utbildningsnivå. För Sverige i sin 

helhet återfinns de största flödena i gruppen eftergym-

nasial utbildning med minst två år. Räknat på FA-

regionernas genomsnitt toppar andelen jobbytare i grup-

pen sysselsatta med gymnasieutbildning, som också är 

den vanligaste utbildningen i de flesta FA-regioner. 

Beräkningar för olika utbildningsgrupper visar att 

regionstorleken blir viktigare med utbildningsnivån. 

Jobbyten hos sysselsatta med förgymnasial utbildning 

påverkas således mindre av regionstorleken än jobbyten 

hos sysselsatta med eftergymnasial utbildning.  

Samtidigt bör man komma ihåg att jobbyten också sker 

till andra regioner. Knappt 25 procent av samtliga 

jobbytare hamnar i en annan FA-region under perioden 

2002/03–2012/13. I mindre regioner är andelen dock 

betydligt högre. Den egna regionen räcker helt enkelt 

inte till för att få till stånd en matchning i samma lokala 

arbetsmarknad.  

4.3 Näringslivets dynamik och 
förnyelse 

Globaliseringen av ekonomiska aktiviteter leder till ökat 

konkurrenstryck på regional nivå, vilket kan påskynda 

förändringar av näringsstrukturen. Sammanlagt är 

näringslivets omvandling således en oundviklig, och till 

stor del även nyttig, process då den hjälper till att öka 

konkurrenskraften i regionen.  

Det finns olika sätt att se på förändringen och dynami-

ken i näringslivet. De flesta tycks dock vara överens om 

att näringslivets dynamik har en avgörande betydelse 

för en exportorienterad och öppen ekonomi som Sve-

rige. Den nödvändiga öppenheten har dock en baksida i 

                                                 
92 Tillväxtanalys (2010). Städer och tillväxt – Vad säger 

forskningen? WP/PM 2010:04. 

Figur 58 Årlig sysselsättningsutveckling totalt 
och inom företagssektor för Sverige  
Källa: SCB/LISA 

Figur 57 Andel jobbytare inom företagssektor 
efter utbildningsnivå, Sverige och genomsnitt för 
FA-regioner 
Källa: SCB/LISA 
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större sårbarhet. Ju öppnare en ekonomi är desto större 

är också sårbarheten. På så sätt kan en ökad globali-

sering, dvs. marknadsintegrering också tänkas resultera i 

en ökad regional utsatthet för händelser i omvärlden.
93

 

Sysselsättningen reagerar också snabbt på förändringar-

na i omvärlden. I figur 58 visas utvecklingen i Sverige 

för sysselsättning totalt och inom företagssektor. Det 

framkommer att företagssektorn reagerar mycket snabbt 

på konjunkturella förändringar så som under perioden 

2008/09. På samma sätt har uppgången efteråt också 

varit mycket kraftig. Sedan dess har dock utvecklingen 

visat en minskande trend och jobbtillväxten inom före-

tagssektor har blivit mindre och är lägre än jobbtillväxt-

en i de övriga sektorerna i slutet av perioden.   

Finanskrisen 2008/09 har varit ett bra exempel på detta 

och visat hur yttre händelser snabbt kan sprida sig till 

alla landets olika hörn och branscher. I figur 59 fram-

kommer detta tydligt när en positiv sysselsättnings-

tillväxt i två tredjedelar av FA-regionerna år 2007/08 

vänder till en negativ tillväxt i nästan samtliga FA-

regioner år 2008/09. Det snabba förloppet visar också 

på hur kraftigt regioner är exponerade mot globala 

händelser. Detta både genom direkta länkar mot den 

globala omvärlden och genom olika spridningseffekter 

mellan regioner i Sverige. Det visar också att produk-

tionssystemet och handeln med insatsvaror inte nödvän-

digtvis fungerar efter närhetsprincipen utan efter andra 

principer där kund och leverantörsrelationer tycks spela 

en avgörande roll.
94

  

Ett regionalt konkurrenstryck är dock viktigt för att 

skapa en regional dynamik och en mer optimal fördel-

ning av humankapital mellan företag. Arbeten skapas i 

nya och växande företag och försvinner i krympande 

och nedlagda företag. Denna process är också en nöd-

vändig förutsättning för tillväxt och för en effektiv 

resursfördelning. Samtidigt medför dynamiken omställ-

ningskostnader som kan innebära stora påfrestningar i 

specifika branscher och på regionala ekonomier, inte 

minst för enskilda individer, hushåll och enskilda utsatta 

regioner. Eftersom det saknas enkla och entydiga sam-

band mellan tillväxt och dynamik, är det svårt att ange 

en önskvärd nivå på dynamiken, eller säga om den leder 

till en positiv eller negativ sysselsättningsförändring.  

                                                 
93 Tillväxtanalys (2011). Föreställningar om regional 

sårbarhet. WP/PM 2011:53 
94

 Bjerke L, Johansson S (2015). Nätverk och dess betydelse 

för lokala innovationsmiljöer. CEnSE 

Figur 59 Andel FA-regioner med positiv 
respektive negativ sysselsättningstillväxt inom 
företagssektor  
Källa: SCB/LISA 
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Den ständigt pågående förändringsprocessen innebär att 

det råder ett oavbrutet omvandlingstryck i ekonomin. 

Sysselsättningsdynamiken
95

 är ett sätt att beskriva detta 

omvandlingstryck utifrån förändringar i sysselsättnings-

strukturen, och kan delas upp i fyra olika komponenter. 

De två första ger positiva förändringar och avser ökad 

sysselsättning i nya arbetsställen samt genom att befint-

liga arbetsställen växer. Totalt för Sverige ger det 

275 000 nya arbetstillfällen under år 2013. De två andra 

komponenterna motsvarar en minskad sysselsättning till 

följd av att arbetsställen läggs ned eller krymper. Sam-

manlagt motsvarar detta 270 000 arbetstillfällen år 

2013. I figur 60 presenteras de olika delarna av 

sysselsättningens dynamik i olika regiontyper år 2013. 

Strecket visar den årliga nettoförändringen i antalet 

arbetstillfällen som andel av sysselsatta i företags-

sektorn år 2013. Noterbart är att växande arbetsställen 

står för en större andel av de skapade arbetstillfällena i 

samtliga regiontyper. Under krisåren 2009 var andelen 

nystartade arbetsställens bidrag dock större. Nedlägg-

ningar av företag orsakar dock även år 2013 en relativt 

liten andel av de försvunna arbetstillfällena. Istället har 

den största andelen försvunna arbetstillfällen funnits vid 

redan existerande och krympande företag. Förutom i 

regiongruppen storstadsregion hade samtliga region-

typer en negativ nettoförändring under år 2013. Den 

mest negativa nettoförändringen skedde i landsbygds-

regioner nära större stad (-19 personer per 1000 syssel-

satta). Den största omslutningen av skapade och för-

svunna arbetstillfällen finns dock i mycket avlägset 

belägna landsbygdsregioner (figur 60).  

Figur 61 ger en bild av sysselsättningsdynamikens 

regionala variationer, där antalet skapade arbetstillfällen 

ställs mot antalet försvunna arbetstillfällen per 1 000 

sysselsatta för hela perioden år 2009–2013. En längre 

tidsperiod slätar ut mer kortvariga förändringar. Den 

heldragna linjen talar om var jämviktsläget befinner sig 

mellan de två variablerna. En placering ovanför linjen 

innebär en negativ nettoförändring, medan en placering 

under linjen motsvarar en positiv förändring i syssel-

sättning. Tidigare undersökningar har visat att variabler-

na är starkt positivt korrelerade. Regioner med många 

skapade arbetstillfällen har således generellt även 

många försvunna arbetstillfällen. Det blir särskilt tydligt 

när en längre undersökningsperiod tas som utgångs-

                                                 
95 Observera att beräkningen utgår från arbetsställen och 

därför uppstår mindre avvikelser från den individbaserade 

sysselsättningsstatistiken. 

Figur 60 Skapade och försvunna arbetstillfällen 
som andel av sysselsatta i företagssektor vid 
nya, växande, krympande och nerlagda arbets-
ställen för år 2013 efter regiongrupper  
Källa: SCB/FAD,LISA 

Figur 61 Skapade och försvunna arbetstillfällen 
per 1000 sysselsatta i företagssektorn, 
genomsnitt för perioden 2009–13 
Källa: SCB/RAMS, FAD 
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punkt som här. Snabba konjunkturella förändringar, 

såsom under krisen år 2008/09, gör att detta samband 

försvinner. År 2009 fanns också bara en FA-region som 

visade på ett nettoöverskott i arbetstillfällen. Dynami-

ken har blivit bättre därefter, men år 2013 har återigen 

bara 20 av 60 FA-regioner fler skapade arbetstillfällen. 

Över hela perioden 2009–13 har i genomsnitt 25 procent 

av FA-regionerna fler skapade än försvunna arbetstill-

fällen. Mindre och tjänstebetonade FA-regioner, som 

Malung, Arjeplog, Härjedalen, Jokkmokk ligger högst 

upp bland regioner med många skapade och försvunna 

arbetstillfällen. I mer tillverkningsinriktade FA-regioner 

som Värnamo, Karlskoga eller Oskarshamn är situa-

tionen omvänd och dessvärre är regionerna också för-

knippade med ett negativt sysselsättningsnetto.  

I figur 62 illustreras dynamiken av skapade och för-

svunna arbetstillfällen i landets FA-regioner. Det fram-

kommer att regioner med många skapade och försvunna 

arbetstillfällen finns i de inre delarna av Norrland, FA-

regionerna Stockholm, Gotland och gränsregionerna 

mot Norge. Dessa regioner har också en större andel 

småföretag som förmodligen påverkar den höga omsätt-

ningen av skapade och försvunna arbetstillfällen. 

4.4 Snabbväxande företag 

Under senare tid har allt fler studier pekat på att de 

flesta företag inte växer alls, utan att tillväxten istället är 

koncentrerad till ett fåtal så kallade snabbväxande före-

tag.
96,97

 Snabbväxande företag tillskrivs också egen-

skaper som förknippas med nytänkande och kreativitet. 

Det finns ett antal metoder för att bestämma snabb-

växande företag. I denna rapport tillämpas det så kallade 

Birch- indexet som beaktar den viktade relativa och 

absoluta tillväxten av sysselsatta i företag under en 

treårsperiod. Företagen ska dessutom ha en omsättning 

större än en miljon kronor, minst två anställda och ingen 

negativ förändring av antalet sysselsatta under perioden. 

Bara fem procent företag i hela Sverige med störst posi-

tiv förändring utgör snabbväxande företag.  

Samtliga regiongrupper har snabbväxande företag, men 

störst är antalet i storstadsregionen med 60 procent av 

samtliga snabbväxare för år 2013. 63 procent av samt-

liga snabbväxande företag i storstadsregionerna finns 

                                                 
96

 Tillväxtanalys (2009). Entreprenörskap och innovationer, 

2009:11 
97 Tillväxtanalys (2011). Snabbväxarnas dynamik-Är hög 

företagstillväxt uthållig? 2011:15 

Figur 62 Arbetsställedynamik som summa av 
försvunna och skapade arbetsställen per 1000 
sysselsatta, 2009–13, FA-regioner 
Källa: SCB/RAMS, FAD 

Figur 63 Snabbväxande företag fördelade efter 
regiongrupper, år 2013  
Källa: SCB/FAD 
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emellertid i FA-region Stockholm, som gör Stockholms-

regionen till den mest dynamiska i detta avseende.  

Relativt antalet företag är skillnaderna mellan region-

typerna dock mindre. Men storstadsregionerna har även 

relativt sett en betydligt större andel än andra region-

grupper. I figur 64 visas utvecklingen för hela landet 

och det kommer fram att rangskillnaderna för grupperna 

är ganska stabil över tiden. För de olika region-

grupperna som avser landsbygdsregioner framkommer 

dock en tydlig minskning i slutet av perioden.  

Forskningen menar att snabbväxande företag behöver 

särskilda miljöer för att växa snabbt. Det är framför allt 

storstäder som anses kunna erbjuda förutsättningar som 

gynnar snabb företagstillväxt: exempelvis en större 

andel tjänste- och företagsinriktade branscher, en större 

tillgång på finansiellt- och humankapital och många 

relativt unga företag.
98

 I vissa fall kan tillväxt i ett före-

tag också ske på bekostnad av ett annat företag i samma 

region i samma bransch.  

4.5 Entreprenörskap och 
företagsledare 

Det är entreprenörer som förvandlar potentialer och 

möjligheter till inkomster och sysselsättning. Även om 

modern tillväxtteori tar hänsyn till humankapital, den 

teknologiska utvecklingen och FoU är det emellertid 

inte tillräckligt som förklaring.
 
Det är någon som måste 

sätta ihop dessa faktorer med övriga produktionsfaktorer 

för att tillväxt ska ske.
99,100

 Detta är kanske särskilt 

viktigt i de delar av landet som inte kan förlita sig på 

marknadsstorlek och agglomerationsfördelar som driv-

krafter för tillväxt. På landsbygden eller i de mer peri-

fera delarna av landet är dessa kvinnor och män således 

mycket viktiga som förnyare av näringslivet. Som en 

indikator används operativa företagsledare av befolk-

ning 20–64 år. Metoden att identifiera operativa före-

tagsledare har utvecklats av SCB.  

Det finns 514 000 operativa företagsledare i Sverige. 

Knappt 30 procent är kvinnor. Obalansen mellan könen 

är inte oproblematisk eftersom det kan innebära att det 

bortses från en stor del av den regionala entreprenöriella 

                                                 
98Tillväxtanalys (2009). Gasellföretag – Kännetecken och 

utvecklingsnönster PM 2009:05 
99 Eliasson G. (2007). Entreprenörens roll i tillväxtteorin. ITPS 

R2007/05 
100 Braunerhjelm P. (2010). Entrepreneurship, Innovation and 

Economic Growth Past experiences, current knowledge and 

policy implications 

Figur 65 Operativa företagsledare, kvot mellan 
män och kvinnor efter regiongrupper 
Källa: SCB/Entreprenörskapsdatabasen 

Figur 64 Snabbväxande företag som andel av 
samtliga företag efter regiongrupper,  
2003–13  
Källa: SCB/FAD 
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potentialen.
101

 I figur 65 ses en stadig förbättring när det 

gäller kvoten mellan män och kvinnor de senaste tio 

åren. En sådan utveckling sker i samtliga regiongrupper, 

men det finns stora relativa skillnader mellan storstads-

region och de övriga regiongrupperna. Samtidigt kvar-

står att antalet manliga entreprenörer är mer än dubbelt 

så högt även i slutet av perioden. Undersökningar på 

inflödet och byten av företagsledare indikerar också att 

könsfördelningen inte kommer att förändras i grunden i 

ett längre perspektiv.
 102

 

I figur 66 visas andelen företagsledare i relation till 

befolkning 20–64 år som ett mått på den entreprenöri-

ella aktiviteten i en FA-region. Det finns också stora och 

tydliga skillnader mellan olika FA-regioner. Många 

mindre inlandskommuner och FA-region Gotland ut-

märker sig med andelar över 12 procent. Detta kan 

kontrasteras med relativt låga andelar i ett stråk från 

FA-region Kiruna till FA-region Blekinge. Skillnader i 

närings- och företagsstruktur kan vara en del av förkla-

ringen. Större FA-regioner och FA-regioner med en 

dominerad inriktning på tillverkning har mindre höga 

andelar än mer tjänstebetonade FA-regioner. Därtill kan 

också komma andra, ofta arbetsmarknadsstrukturella 

orsaker som förklaring för ett högt företagande.  

I detta sammanhang kan också nämnas att övergången 

från anställning till företagande visar på en intressant 

regional dimension, såtillvida att mindre FA-regioner 

har en högre övergångsfrekvens än större FA-regioner. 

I de största FA-regionerna finns likväl högre nivåer av 

övergångar. Det är många faktorer som kan stå bakom 

denna utveckling. En viktig förklaring kan sökas i 

arbetsmarknadens storlek. I mindre regioner är företa-

gandet också i högre utsträckning en del av en försörj-

ningsstrategi som säkerställer inkomster inte bara av 

företaget utan också i kombination med inkomster från 

anställning.
103

 Intressant är att kvinnors övergångs-

frekvenser är mycket lägre i samtliga FA-regioner, 

vilket också gör att en utjämning mellan antalet företa-

gande kvinnor och män bör ses som ett mycket lång-

siktigt åtagande.  

                                                 
101 Tillväxtverket (2012). Kvinnors och mäns företagande. 

Företagens villkor och verklighet. 
102 Tillväxtanalys (2015). Att mäta kvinnors företagande. PM 

2015/16 
103 Nordregio (2006). How to Make a Living in Insular Areas - 

Six Nordic Cases.  

Figur 67 Övergång från anställning till företagare 
2012/13 som andel av samtliga sysselsatta i 
regionen och regionstorlek, år 2013  
Källa: SCB/LISA, entreprenörskapsdatabasen 

Figur 66 Andel företagsledare av befolkning  
20–64 år, år 2013, FA-regioner  
Källa: SCB/Entreprenörskapsdatabasen 
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4.6 Multinationella företag 

En global integrering av Sveriges ekonomi och närings-

liv är ett faktum vilket också kommer att fortsätta på-

verka regioners roll i tillväxtarbetet. Regioner har både 

svenskägda företag och utlandsägda företag. Graden av 

internationalisering kan vara ett sätt att jämföra regioner 

i detta avseende. Detta kan mätas genom att räkna anta-

let sysselsatta i så kallade multinationellt ägda företag 

som är ett samlande begrepp för dels anställda i ut-

ländska företag, dels anställda i svenska koncerner med 

dotterbolag i utlandet.  

Totalt är 1,15 miljon sysselsatta i multinationella företag 

år 2013, vilket motsvarar 42 procent av samtliga syssel-

satta inom företagssektor i Sverige. Andelen sysselsatta 

i multinationella företag är dock inte jämnt fördelad 

över landet. Detta framkommer i figur 68, som visar att 

många FA-regioner framför allt i norr har andelar under 

genomsnittet för samtliga regioner. FA-regionerna i de 

södra delarna av landet, inte minst storstadsregionerna, 

har för det mesta högre andelar. Malmfältet och FA-

regionen Umeå, Örnsköldsvik, Timrå och Sundsvall 

avviker tydligt från detta mönster och visar på ett på-

tagligt sätt att multinationella företag söker sig till olika 

marknader, resurser eller kompetenser. Det sistnämnda 

är ofta fallet vid uppköp av svenska företag. En annan 

aspekt av lokaliseringen avser kontaktmöjligheter, vilket 

innebär att verksamheter med krav på hög kontaktinten-

sitet söker sig till städer med ett stort utbud av olika 

tjänster eller forskningsmiljöer. Det har dock också visat 

sig att försök att locka till sig internationella investe-

ringar inte alltid gav resultat i form av sysselsättning 

eller kunskapsspridning till andra företag i regionen 

eller efterfrågan på regional FoU. För att internationella 

investeringar ska fungera som en regional drivkraft bör 

dessa vara väl förankrade i den regionala ekonomin.
104

  

Om sådana förutsättningar finns borde interna-

tionaliseringen av näringslivet leda till ökad konkurrens-

kraft i regionerna eftersom konkurrensen alltid är större 

på internationella marknader. Utlokaliseringen till ut-

landet av delar av värdekedjan kan sålunda medföra att 

företaget i sin helhet och de kvarvarande delarna blir 

mer produktiva. På så sätt kan även länder eller regioner 

bli mer produktiva och mer konkurrenskraftiga. Relativt 

sett ökar därmed också andelen anställda med högre 

kompetenskrav och tjänsteinnehåll. Det är också de för 

                                                 
104 OECD (2009). Regions Matter. Economic Recovery, 

Innovation and sustainable Growth.  

Figur 68 Andel sysselsatta i multinationella 
företag av samtliga sysselsatta i företagssektor, 
genomsnitt 2011–13, FA-regioner 
Källa: SCB/FEK 
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internationell konkurrens exponerade tjänsterna som har 

vuxit mest på bekostnad av tillverkningsindustrin de 

senaste decennierna. Antalet sysselsatta i multinatio-

nella företag har dock stadigt minskat under 2000-talet. 

En vändning inträffade först vid början av 2010-talet, 

men nådde inte tillbaka till samma nivåer som i början 

av perioden. I många fall är utvecklingen en konsekvens 

av att delar i värdekedjorna förflyttas till låglöneländer, 

därmed även arbetsplatser. Mera värdeskapande delar i 

värdekedjan, som till exempel FoU eller design, men 

även marknadsföring, finns dock till stor del fortfarande 

kvar i Sverige. Detta framkommer i figur 69 som visar 

att löneinkomster från multinationella företag ökar över 

hela perioden och i samtliga regiongrupper i genomsnitt.  

Totalt för riket minskade antalet sysselsatta i multi-

nationella företag med 153 000 personer från år 2003 

till år 2009. Efter den ekonomiska krisen år 2008/09 har 

dock andelen sysselsatta i multinationella företag ökat 

kraftigt. I samtliga regiontyper har andelen sysselsatta i 

multinationella företag ökat igen och för Sverige totalt 

med 110 000 personer under perioden 2009–13. En stor 

positiv förändring finns i storstadsregionerna med en 

ökning på 13 procent av antalet sysselsatta i multi-

nationella företag under samma period.  

4.7 Näringslivets diversifiering och 
koncentration 

Ett diversifierat näringsliv kännetecknas av att det finns 

ett stort antal företag och arbetsställen inom ett stort 

antal branscher. Detta är viktigt för att det ger tillgång 

till en bred arbetsmarknad. Men, en region med hög 

diversifiering är också mindre sårbar för branschspeci-

fika chocker, eftersom olika branscher är olika kon-

junkturkänsliga eller befinner sig i olika konjunktur-

cykler. En större branschbredd kan också vara en fördel 

när det gäller förnyelsen i en region. Ett bredare spekt-

rum av branscher fördelade över ett större antal arbets-

ställen borde även innebära en större regional förnyelse-

förmåga, än en regional struktur som är branschmässigt 

ensidig och koncentrerad på ett fåtal arbetsställen. 

Forskningen visar dock att det krävs mer än ett visst 

antal branscher för att få till stånd innovativa regionala 

processer.
105

 Men, ur ett övergripande perspektiv kan 

bredden kanske tolkas som regionens förnyelsepotential.  

                                                 
105 Henning M, Moodysson J ,Nilsson M (2010) Innovation 

och regional omvandling.  

 

Figur 70 Sysselsatta i multinationella företag, år 
2003–13, regiongrupper 
Källa: SCB/FEK 

Figur 69 Löneinkomster från multinationella 
företag, 2003–13, regiongrupper (fasta priser) 
Källa: SCB/FEK 
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För att ge en bild av regioners förnyelsepotential och 

konjunkturkänslighet används två mått: branschdiversi-

fiering och arbetsställekoncentration. Branschdiversi-

fiering visar hur många olika näringsgrenar som finns i 

regionen. Arbetsställekoncentration mäter hur beroende 

den regionala ekonomin är av enskilda arbetsställen. 

Underlag för beräkningen är det totala antalet arbets-

ställen och sysselsatta i företagssektor.  

I figur 71 visas relationen mellan branschdiversifiering 

och arbetsställekoncentration för FA-regionerna år 

2013. Figuren visar ett tydligt samband mellan bransch-

diversifiering och befolkningsstorlek. Generellt har 

storstadsregioner och större regioner både en hög 

branschdiversifiering och en låg arbetsställekoncentra-

tion. Mindre regioner har i allmänhet en låg bransch-

diversifiering medan arbetsställekoncentrationen kan 

variera kraftigt. Även om det alltid finns undantag från 

regeln är det således ofta svårare för mindre regioner att 

förnya sitt näringsliv än vad det är för större regioner. 

Det kan också noteras att arbetsställekoncentrationen 

har minskat i 78 procent och branschdiversifieringen 

ökat i 87 procent av FA-regionerna sedan år 2007.  

4.8 Näringsstruktur i förändring 

Näringsstruktur anger hur ekonomiska aktiviteter för-

delas mellan olika branscher. Begreppet struktur-

omvandling syftar på den långsiktiga förändringen i 

näringsstrukturen. Vanligen mäts näringsstrukturen på 

ett av två olika sätt: antingen som produktionsvärdets 

fördelning mellan branscher eller som sysselsättnings-

fördelning mellan branscher. Dessa två metoder ger inte 

samma bild av den regionala näringsstrukturen eftersom 

kapitalintensiv verksamhet kan ha höga produktions-

värden och samtidigt sysselsätta få människor. Denna i 

många avseenden mer statiska syn på näringslivsstruk-

tur och förändring har på senare år behandlats i termer 

av branschmässiga släktskap, som snarare ser på ut-

vecklingsprocesser inom det regionala näringslivet. 

Forskning om detta har gett nya insikter om att regio-

nala strukturförändringar i stor grad är stigberoende, det 

vill säga fångade i sitt specifika kunskapskapital.
106

 Det 

visas också på begränsningar i hur snabbt en struktur-

förändring i en region kan ske, men också på nödvän-

digheten av en långsiktighet när det gäller eventuella 

politiska interventioner. 

                                                 
106 Tillväxtanalys (2011). Föreställningar om 

regionalsårbarhet. 

Figur 71 Arbetsställekoncentration och bransch-
diversifiering år 2013, FA-region (storlek på 
cirklar motsvarar antalet sysselsatta i regionen) 
Källa: SCB, LISA 
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Här beskrivs näringsstrukturen utifrån sysselsättning på 

branschnivå i företag. Det måttet anses vara mer policy-

relevant, då sysselsättning är en viktig del av den regio-

nala utvecklingen. Men, statistiken är också mer pålitlig 

och mer omfattande på regional nivå än data över pro-

duktionsvärden.  

Figur 72 illustrerar näringsstrukturen år 2013 fördelad 

efter regiongrupper. Statistiken avser enbart sysselsatta i 

företag. Företagsinriktade tjänster är med 31,4 procent 

av samtliga sysselsatta den största näringsgruppen i 

Sverige. Näst störst är tillverkning med 21,2 procent. 

Intressant är den motsatta fördelningsstrukturen efter 

regiongrupper. Tillverkning är således den viktigaste 

näringen i landsbygds- och täta regioner, medan före-

tagsinriktade tjänster är dominerande i gruppen stor-

stadsregion. Övriga näringsgrupper visar på en jämnare 

fördelning mellan grupper av regioner.  

Det är i gruppen offentliga hushållstjänster den största 

positiva förändringen har skett, vars andel av den totala 

sysselsättningen i riket ökat med 2,4 procentenheter. 

Störst minskning fanns i gruppen tillverkning och ut-

vinning, och en konsekvens är att företagsinriktade 

tjänster numera är den största näringsgrenen på nationell 

nivå, med tillverkning och utvinning på andra plats för 

sysselsatta i företag. Totalt har näringsgruppen tillverk-

ning och utvinning minskat med 125 000 sysselsatta 

mellan år 2007 och år 2013 och minskningen skedde i 

samtliga FA-regioner. Det har visats att minskningen i 

tillverkningen motsvarar ökningen av sysselsatta i före-

tagsnära tjänster. Ett sådant samband kan inte ses i stati-

stiken för 2007–13 och det är först när samtliga tjänste-

betonade näringsgrupper läggs ihop som ett sådant sam-

band framträder. Det är också olika från FA-region till 

FA-region vilka tjänster som dominerar den positiva 

utvecklingen. 

4.9 Arbetsställestruktur 

Det finns ett antal FA-regioner som kännetecknas av 

relativt hög sysselsättningskoncentration till ett fåtal 

arbetsställen i regionen. Det är inte nödvändigtvis ett 

problem och kan ses som ett resultat av en stegvis spe-

cialisering utifrån tillgängliga resurser, kapital och 

arbetskraft. Enligt figur 75 finns relativt få arbetsställen 

som har fler än 50 anställda. För Sverige totalt är an-

delen 1,2 procent. Arbetsställen över 250 anställda utgör 

enbart 0,12 procent av samtliga arbetsställen och 0,38 

procent av samtliga 376 000 arbetsställen med anställda. 

Landsbygdsregioner avlägset belägna har av givna skäl 

Figur 72 Andel sysselsatta efter olika närings-
grupper, i företag efter regiongrupper år 2013  
Källa: SCB/RAMS 

Figur 73 Förändring andel sysselsatta i företag 
efter näringsgrupper år 2007–13, regiongrupper 
Källa: SCB/RAMS 
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en relativt liten andel större arbetsställen. Befolknings-

underlaget är ofta helt enkelt för litet för att bära större 

arbetsställen. Den stora massan arbetsställen utgörs av 

sådana med inga anställda alls. Närmare 70 procent av 

samtliga arbetsställen i Sverige är av denna typ. Det är 

dock landsbygdsregioner som redovisar de största an-

delarna. I regiongrupp mycket avlägset belägna lands-

bygdsregioner är andelen nästan 80 procent. Minst är 

andelen i storstadsregionerna. Men samtidigt ska man 

komma ihåg att 47 procent av arbetsställen utan an-

ställda finns just i storstadsregionerna och enbart 2 

procent i mycket avlägset belägna landsbygdsregioner.   

Sett till antalet anställda fördelat efter olika arbetsställe-

storlekar förändras bilden i grunden. För att underlätta 

jämförelser mellan regiontyper och mellan olika stor-

leksklasser skattas att arbetsställen utan anställda utgörs 

av en självanställd person, vilken kan tänkas motsvara 

en företagare i ett företag utan anställda. Antalet själv-

anställda matchar således antalet arbetsställen utan 

anställda. 

Det är de stora arbetsställena som fångar upp många av 

de anställda och dessa har betydelse i samtliga region-

typer. Över 40 procent av de anställda finns i arbets-

ställen större än 50 anställda. Storstadsregioner och 

regiontypen täta regioner har ungefär samma andelar. 

Mindre är dock andelen i landsbygdsregioner och fram-

för allt i mycket avlägset belägna landsbygdsregioner. 

Mikroarbetsställen, det vill säga arbetsställen med bara 

en självanställd person har en större betydelse i lands-

bygdsregioner. Relativt jämn är fördelningen i de övriga 

storleksklasserna, 1–9 och 10–49 anställda, där den 

största avvikelsen är att i den förstnämnda klassen har 

avlägset belägna landsbygdsregioner högre andelar än 

övriga regiongrupper. 

4.10 Miljödriven näringslivsutveckling 
och energifrågor 

Det finns tydliga och ambitiösa mål i Europa och i Sve-

rige om att bli mer resurseffektiva och därigenom redu-

cera utsläpp av växthusgaser och miljöbelastningen. 

Ansträngningarna ska bidra till att koppla isär ekono-

misk tillväxt och resursanvändning genom en övergång 

till en koldioxidsnål ekonomi och genom att öka 

användning av förnybara energikällor, modernisera 

transportsektorn och främja energieffektivitet.
107

 Sve-

                                                 
107 EU-kommission (2010). EU-2020. En strategi för smart 

och hållbar tillväxt för alla.  

Figur 74 Förändring sysselsättningsandelar i 
företag inom näringsgrupper tillverkning/-
utvinning och tjänster (företagsinriktade, off. 
hushållsnära, blandade och privata), år 2007–
13, FA-regioner 
Källa:SCB/RAMS 

Figur 75 Andel arbetsställen av samtliga efter 
storlek och regiongrupper, år 2013 
Källa: Raps 
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rige har sedan länge arbetat med att ställa om ekonomin 

i en mer hållbar riktning. I många avseenden har Sve-

rige också lyckats att minska miljöpåverkan. Stora 

framgångar har gjorts inom energiproduktionen när 

uppvärmningen av bostäder och lokaler ersatts av miljö-

vänligare metoder. På andra områden har omställningen 

dock blivit mindre framgångsrik. Sveriges politiska 

ambitioner har dock inte blivit mindre. Tvärtom ska 

utsläppen av växthusgaser i Sverige minska med 17 

procent fram till år 2020 med år 2005 som basår och 

inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till år 2050. 

På samma gång ska dessa ambitioner ligga till grund för 

att främja hållbar tillväxt, grön strukturomvandling och 

miljöinnovationer i Sveriges regioner, vilket betonas i 

En nationell strategi för regional tillväxt och attrak-

tionskraft.  

Det är dock nödvändigt att hålla isär miljöpåverkan av 

näringslivet och företag som verkar för att minska ut-

släppen. Miljötekniska lösningar som dessa företag 

utvecklar och tillhandahåller har inte nödvändigtvis en 

effekt på utsläppet av växthusgaser i regionen. Tvärtom 

kan utsläppen regionalt till och med bli större eftersom 

produktionen behöver större resurser. Effekten av den 

nya tekniken kan dock minska utsläppen i andra regio-

ner i Sverige eller utomlands och bidrar till att utsläppen 

blir mindre globalt sett. Det är därför också svårt att dra 

några vittgående slutsatser utifrån utsläppsdata när det 

gäller miljöteknikföretag eller innovationskraften inom 

miljöteknikområdet.  

För att få en bättre bild av grön strukturomvandling 

behövs flera underlag och kompletterande statistik som 

täcker olika delar av en grön strukturomvandling.
108

 Det 

kan exempelvis omfatta miljöteknikpatent, näringslivets 

växthusgasintensitet, miljöföretagens utveckling och 

export och miljöföretagens export uppdelad på varu-

grupper. Som vanligt är det svårt att få fram samtliga 

data på regional nivå. När det gäller miljötekniksektorns 

betydelse har exempelvis Vinnova belyst miljöteknik-

företagens omfattning och regionala fördelning.
109

 

Undersökningen visar exempelvis på en begränsad 

regional specialisering avseende miljöverksamheten 

som i stor utsträckning samvarierar med befolknings-

storleken. En nyare undersökning av Tillväxtverket 

visar också att miljö- och hållbarhetsfrågorna är viktiga-

                                                 
108 Tillväxtanalys (2012). Statistik och indikatorer om 

näringslivets gröna omställning  
109 Vinnova (2013). Företag nom miljötekniksektorn 2007-

2011. VA2013:06. 

Figur 77 Nationella CO2-utsläpp efter sektorer 
Källa: Naturvårdsverket  
Anm: skattning år 2014 

Figur 76 Andel sysselsatta vid arbetsställen efter 
arbetsställenas storlek och regiongrupper, år 
2013 
Källa: Raps 
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re för företagen i landet generellt.
110

 För att driva på en 

grön utveckling inom alla samhällssektorer är det viktigt 

att utveckla ny teknik och eko-innovationer. Genom att 

investera i teknik blir företagen miljömässigt bättre och 

kan samtidigt reducera sina kostnader, attrahera nya 

kundgrupper och få nya möjligheter att sälja lösningar 

till andra företag.  Det har också hittats bevis för att rätt 

utformade miljöregleringar kan leda till innovationer 

och kostnadsbesparingar som stärker konkurrens-

kraften.
111

   

För att se huruvida det finns en regional grön struktur-

omvandling mot en mer koldioxidsnål regional ekonomi 

används här utsläppssiffor från Nationella emissions-

databasen. Uppgifter för FA-regioner redovisas på kol-

dioxidekvivalenter
112

 totalt och för en del av utsläppen 

som antas ha en starkare koppling till näringslivet och 

som omfattar utsläpp från förbränning inom industri för 

energi, stationär förbränning inom areella näringar, 

tunga lastbilar och bussar, lätta lastbilar och övriga 

transporter. De på så sätt beräknade utsläppen motsvarar 

en tredjedel av samtliga koldioxidutsläpp. Både utsläp-

pens absoluta förändring över tid och förändringen av 

totalt utsläpp relativt löneinkomsterna beaktas. En mer 

gynnsam utveckling antas ske när både utsläppen per 

inkomster och utsläppen totalt minskar på sikt.  

Utsläpp av växthusgaser per person eller per produce-

rade värden är inte jämnt fördelat över landets FA-

regioner. Specifika förutsättningar som exempelvis det 

övergripande vägnätet, naturresurser och industrier har 

en stor inverkan på utsläppen regionalt. Det kan därför 

vara missvisande att ta utsläppen som sker i en region 

rakt av som ett mått på regionens klimat- eller miljö-

påverkan. Det bör också noteras att en inte obetydlig del 

av utsläppen sker genom att konsumtionen och pro-

duktionen i allt högre grad sker på olika ställen. Utifrån 

ett konsumtionsperspektiv är utsläppen av växthusgaser 

förmodligen större än de redovisade 6 ton per capita. 

Syftet här är dock inte att ge en fullständig bild utan är 

snarare ett försök att återge en indikation på regionala 

utsläppsförändringar.  

                                                 
110 Tillväxtverket(2015). Hållbart företagande. Delrapport från 

Företagens villkor och verklighet 2014 
111 ESPON (2013). GREECO - Territorial Potentials for a 

Greener Economy.  
112 Koldioxidekvivalenter (CO2e) är mängd av en växthusgas 

uttryckt som den mängd koldioxid som ger samma 

klimatpåverkan.  

Figur 78 Koldioxidekvivalenter per capita, år 
2013  
Källa: Nationella emissionsdatabasen 

Figur 79 Förändring av utsläpp av koldioxid-
ekvivalenter, år 2006/7–år 2012/13 
Källa: Nationella emissionsdatabasen 
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I figur 81 visas utsläppsförändringen mellan år 2006/7 

och år 2012/13. Det kan noteras att utsläppen har mins-

kat i 56 av 60 FA-regioner. En ökning kan fastställas för 

FA-regionerna i malmfältet. För riket kan det konstate-

ras en minskning med 1 ton per invånare för utsläppen 

totalt under samma period till ett värde av 6 ton per 

capita. Ser man enbart på de delarna av CO2e-utsläppen 

som kan relateras i stor utsträckning till näringslivet 

(transport och energiproduktion) är minskningen störst i 

regiongruppen täta regioner under perioden 2006/07 och 

2012/13. En kraftig konjunkturell inbromsning i början 

av mätperioden samtidigt som en fortsatt minskning av 

industrisektorn kan vara en förklaring.  

Relateras producerade ekonomiska nettovärden (här 

lönesumma) till utsläppet av växthusgaser får man växt-

husgasintensiteteten i regionen, som kan ses som ett 

mått på klimateffektivitet. Storstäder och regioner nära 

större städer har visserligen stora absoluta utsläpp, men 

har även de största lönesummorna. Det är också dessa 

som har en hög växthusgasintensitet och producerar 

stora värden med mindre utsläpp.  

Förändringen av växthusgasintensiteten i FA-regioner 

borde ses som en förändring på sikt. Den här redovisade 

perioden sträcker sig knappt över en konjunkturcykel 

och kan därför enbart vara en fingervisning på utveck-

ling i enskilda FA-regioner. Det är på grund av specifika 

förutsättningar i olika regioner svårare att jämföra resul-

tat med andra regioner. De största relativa förändring-

arna uppvisar FA-regioner kännetecknade av tillverk-

ning såsom Sundsvall, Gävle, Ludvika, Västerås och 

Nyköping-Oxelösund. Samtliga har en förbättring på 

över 50 procent under perioden. Förändringen är dock 

positiv i samtliga FA-regioner. För Sverige totalt har 

växthusgasintensiteten förbättrats från 11 600 kr./ton år 

2006/7 till 16 000 kr/ton år 2012/13 eller 38 procent.  

4.11 Arbetsproduktivitet som 
indikator på innovativa företag 

Innovationer skapar konkurrenskraft och säkerställer 

inkomster till företag, anställda och regioner. För en-

skilda företag är produktivitetsutvecklingen avgörande 

för konkurrensförmågan i en allt mer globaliserad verk-

lighet. Arbetsproduktiviteten används också för att mäta 

konkurrenskraften i regioner. Indikatorer som brutto-

regionalprodukt relativt sysselsatta används när dessa 

finns tillgängliga. Ofta är dock statistiken på en nivå 

under län inte möjlig att få fram och därför är det i 

denna rapport nödvändigt att utgå från annan statistik 

Figur 80 Förändring koldioxidekvivalenter för 
industrins energiproduktion och transporter, 
regiongrupper, 2006/7 och 2012/13 
Källa: Nationella emissionsdatabasen 

Figur 81 Förändring av växthusgasintensiteten i 
procent, 2006–7 till 2012–13  
Källa: Nationella emissionsdatabasen och SCB/LISA 
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som avspeglar ekonomiska nettovärden. FA-regioners 

arbetsproduktivitet mäts därför som lönesumma per 

sysselsatt i företagssektorn.  

Figur 82 visar att storleken på arbetsproduktiviteten inte 

är jämnt fördelad över landets FA-regioner. Tvärtom 

tycks vissa regioner visa en mycket större arbets-

produktivitet än andra. Storstadsregionerna har en i 

genomsnitt 13 procent högre arbetsproduktivitet än de 

resterande FA-regionerna. Det är dock inte enbart stor-

städer som redovisar hög produktivitet utan detta fram-

kommer även i FA-regioner med större städer och i ett 

antal mindre FA-regioner såsom Kiruna-, Gällivare-, 

Örnsköldsvik-, Ludvika-, Avesta-, Älmhults- Oskars-

hamn och Blekingeregionen. Relativt låg arbetsproduk-

tivitet uppmäts i stora delar av skogslänens inland och 

delar av sydöstra Sverige inklusive FA-region Gotland.  

Skillnaderna mellan storstadsregionerna och mindre 

regioner är stora, även om utvecklingen pekar på att de 

relativa regionala skillnaderna minskar något över tiden. 

Denna förändring är emellertid för liten för att på allvar 

reducera regionala produktivitetsskillnader uttryckt i 

absoluta värden. Snarare kan den regionala rangord-

ningen i den totala arbetsproduktiviteten anses vara 

ganska stabil över tiden. Det vill säga att regioner med 

en relativt låg arbetsproduktivitet i början av undersök-

ningsperioden har även ett relativt lågt värde i slutet av 

perioden.  

Den låga relativa produktivitetstillväxten i regiontypen 

storstadsregioner är värt att notera, eftersom dessa utgör 

en så stor del av den svenska ekonomin totalt sett. 

Medan Göteborgs och Malmös FA-region har en tillväxt 

på 13 procent, redovisar Stockholms FA-regioner med 

10 procent en tillväxt klart under riksgenomsnittet (13 

procent). En möjlig förklaring är att andelen sysselsatta 

lågproduktiva tjänstenäringar har ökat under de senaste 

åren, vilket kan ha lett till att regionens totala produkti-

vitetsutveckling är lägre i Stockholmsregionen. Den 

relativt största produktivitetstillväxten framkommer 

således i andra delar av Sverige, vilket förtydligas i 

figur 83.  

FA-regionerna Gällivare och Kiruna har en hög tillväxt 

inte minst på grund av en kraftig efterfrågan på råvaror 

med hög prisnivå. Situationen har förändrats på sistone 

och utvecklingen har försämrats sedan dess. Relativt 

svag är tillväxten i delar av Småland och Blekinge, 

respektive FA-regionerna i Västra Götaland och delar 

av mellersta Norrland. 

Figur 82 Arbetsproduktivitet som lönesumma i 
företagssektor per sysselsatta i företagssektor, 
genomsnitt år 2011–13 
Källa: SCB/LISA 

Figur 83 Förändring av arbetsproduktivitet som 
lönesumma i företagssektor per sysselsatta i 
företagssektor år 2003–05 och 2011–13 
Källa: SCB/LISA 
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Produktiviteten är hög och har ökat inom tillverkning. 

Samtidigt har branschens totala andel av regionernas 

ekonomi minskat, vilket innebär att andra, ofta mindre 

produktiva delar av ekonomin fått större utrymme och 

betydelse. Konsekvensen är att arbetsproduktiviteten 

kan växa mindre och konkurrenskraften försvagas. 

Faktum är att det sker en kontinuerlig strukturförändring 

mot en större tjänsteandel i den regionala ekonomin. 

Detta inte minst på grund av uppdelningar av och av-

knoppningar i tillverkningsföretag, men också på grund 

av att produktion förflyttas till utlandet. Tillverkning har 

högst produktivitet i gruppen storstads- och tät region av 

samtliga näringsgrupper, förutom energi, vatten, avlopp. 

Att produktiviteten i storstadsregioner är större för både 

tillverkning och för företagstjänster tyder emellertid 

också på att en stor del av de kunskapsmässigt avance-

rade och mer lönsamma aktiviteterna sker i denna 

regiongrupp. En ökad koncentration av högproduktiva 

tjänstenäringar går således hand i hand med en fortsatt 

koncentration av ekonomiska aktiviteter mellan och 

inom regioner.
113

 Risker med en avknoppning av hög-

produktiva företag från resten av näringslivet har note-

rats exempelvis av OECD.
114

 

 

                                                 
113 Gullstrand J. Hammarlund C (2007). Plats för tillväxt? 

Bildag 2 till Långtidsutredningen 2008.  
114 OECD (2015). The future of productivity. 

Figur 84 Arbetsproduktivitet som lönesumma per 
sysselsatt i företagssektor efter näringsgrupper 
och regiongrupper år 2013 
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5 Arbetskrafts- och 
kompetensförsörjning 

Samtidigt som utvecklingen de senaste 20 åren har, trots 

bakslag, präglats av ekonomisk tillväxt finns många 

människor kvar som inte får del av framgångarna. Det 

finns en stor enighet på alla politiska beslutsnivåer i 

Sverige och i Europa att det krävs stora ansträngningar 

för att undvika utslagning eller marginalisering av olika 

befolkningsgrupper. Att öka efterfrågan på arbetskraft 

och genom detta skapa sysselsättning är ett viktigt 

verktyg för att reducera spänningarna och samtidigt öka 

sammanhållningen i samhället.  

En så hög grad av sysselsättning som möjligt är också 

ett viktigt mål för regionerna. För att lyckas med detta 

är det nödvändigt att ständigt utveckla och ta till vara på 

hela befolkningens kompetens. Kompetensutveckling 

och en effektiv kompetensmatchning är således nyckel-

faktorer i det regionala tillväxtarbetet. Regionala utma-

ningar som ökade inkomstskillnader mellan samhälls-

grupper och en åldrande befolkning är underliggande 

faktorer som skapar lokala och regionala obalanser men 

också särskilda krav på arbete med kompetensförsörj-

ning i olika delar av landet.  

I En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och 

attraktionskraft 2015–20 utgör området en egen priori-

tering.   

5.1 Möjligheter till förvärvsarbete 

Tillgång till rätt kompetens och kunskap är en avgöran-

de konkurrensfördel för Sverige och Sveriges regioner. 

Utifrån ett samhällsperspektiv är det viktigt att en så 

stor del av kvinnor och män som möjligt kan få in-

komster från ett arbete. Därför är förvärvsintensiteten, 

dvs. andelen förvärvsarbetande av befolkningen i ålder 

20–64 år också ett övergripande mått på hur väl regio-

ner eller länder lyckas att använda sig av det samlade 

humankapitalet. Samma mått används även som en 

övergripande målsättning inom Europa 2020-strategin
115

 

och enligt denna bör EU år 2020 ha en förvärvsintensi-

tet på minst 75 procent. År 2014 uppfyllde fyra länder 

målet, Nederländerna, Danmark, Storbritannien, Tysk-

land och Sverige. Dock ser förhållandet dem emellan 

                                                 
115 Europa 2020 är den övergripande strategin för hållbar 

tillväxt i EU. För att följa upp strategin kom man överens ett 

antal indikatorer.  

Figur 85 Förvärvsintensitet EU-länder,  
2004–14  
Källa: Eurostat, Labourmarket survey 
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olika ut, där Sverige, Storbritannien och Tyskland har 

haft en ökande förvärvsfrekvens, medan Nederländerna 

och Danmark har haft en minskande andel förvärvs-

arbetande. Bland EU-länderna ligger Sverige i topp vad 

gäller förvärvsfrekvenser, men länder som Norge, Island 

och Schweiz har för det mesta högre förvärvsfrekvens 

än Sverige, sett över åren. 

En viktig anledning till att Sverige och andra nordiska 

länder har jämförelsevis höga förvärvsintensiteter finns i 

kvinnors höga arbetsmarknadsdeltagande. I många 

andra länder finns relativt stora skillnader mellan män 

och kvinnor och det är inte minst därför en ökad för-

värvsintensitet för kvinnor förs fram som en stor till-

växtpotential.
116

 I de flesta av EU-länderna och EU 

totalt har skillnaderna också minskat under 2000-talet, 

men detta kan i flertalet av länderna förklaras med att 

män har en ännu sämre utveckling än kvinnor på senare 

tid.  

Samtidigt som förvärvsintensiteten är hög för kvinnor i 

Sverige finns även en kraftigt könssegregerad arbets-

marknad. Det finns förväntningar att en minskad köns-

segregering också medför ett bättre utnyttjande av 

humankapitalet. Preferenser vad gäller yrkesval föränd-

ras dock bara långsamt. Könssegregeringen efter yrke 

har dock minskat under 2000-talet och ligger på mellan-

nivå inom EU, men det finns fortfarande stora föränd-

ringar mellan könen i Sverige.
117

 

Stora klyftor präglar Europa 

Regionala skillnader i Sverige kan uppfattas som små 

jämfört med andra länder i Europa. Som framkommer i 

figur 87 är dock skillnaderna mellan olika länder ofta 

större än skillnaderna inom länderna. Likväl finns det i 

de flesta länder, regioner som har mycket lägre 

förvärvsintensiteter än andra regioner i samma land. Så 

är det i Tyskland, som i genomsnitt har ett relativt högt 

deltagande på arbetsmarknaden, men även i Italien eller 

Spanien som har lägre förvärvsintensiteter i genomsnitt. 

Trots stora investeringar tycks de regionala skillnaderna 

vara relativt beständiga över tiden i många länder. 

Exempel på detta är utvecklingen i södra Italien, Vallo-

nien i Belgien eller norra England. Men, på samma sätt 

som offentliga och framför allt privata investeringar har 

                                                 
116 Löfström Å. (2009). Gender equality, economic growth and 

employment. Umeå University. 
117Slutbetänkande av Delegationen för jämställdhet i 

arbetslivet (2015) Hela lönen, hela tiden 

Utmaningar för ett jämställt arbetsliv SOU 2015:50. 

Figur 86 Förvärvsintensitet för kvinnor och 
män, 20–64 år, länder, år 2014  
Källa: Eurostat Labour Market Survey 

Figur 87 Förvärvsintensitet för befolkning 20–64 
år, NUTS 2-regioner, år 2014 
Källa: Eurostat, Labour Market Survey 
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lyckats ge resultat i östra Tyskland eller norra Sverige, 

kan även utvecklingen förväntas förändras i andra eko-

nomiskt eftersläpande regioner i Europa. Även om det 

förmodligen är svårt att åstadkomma en snabb föränd-

ring i en långsiktigt hållbar riktning, inte minst på grund 

av underliggande socioekonomiska eller demografiska 

problem.
118,119

  

Regionala skillnader i Sverige 

En stor andel förvärvsarbetande och en liten andel ej 

förvärvsarbetande är att föredra även utifrån ett regio-

nalt arbetsmarknadsperspektiv, då det också ger ökade 

skatteinkomster till samhällsinvesteringar och välfärden. 

Det kan dock finnas goda skäl för en lägre andel för-

värvsarbetande, till exempel när en del av den bofasta 

befolkningen är studenter. Andra skäl, såsom sjukskriv-

ningar eller arbetslöshet är däremot mindre bra för 

regionens eller landets ekonomi eller tillväxt.  

Det har redan nämnts att Sverige har en mycket hög 

andel förvärvsarbetande i relation till befolkningen, men 

inte nödvändigtvis i alla delar av landet. Det har också 

länge varit så att vissa delar av Sverige, företrädesvis i 

norr, har haft särskilt svårt att utnyttja sin arbetskrafts-

potential. Bilden har dock förändrats i grunden och det 

är år 2013 många inlandsregioner i norr tillsammans 

med inlandsregionerna i söder som står för de högsta 

förvärvsintensiteterna i landet. Många små FA-regioner 

som Jokkmokk, Arvidsjaur, Överkalix Härjedalen har år 

2013 intensiteter på över 80 procent. Detta gäller även 

för några större tillverkningsinriktade FA-regioner så 

som Värnamo, Örnsköldsvik och Skellefteå. FA-region-

erna Kiruna, Gällivare och Arjeplog har till och med 

uppnått värden på 84 procent. Sammanlagt har 16 FA-

regioner en förvärvsintensitet på 80 procent. Detta kan 

jämföras med ett läge innan den ekonomiska krisen 

2008/09. Utvecklingen har lett till att skillnaderna mel-

lan FA-regioner har minskat under de senaste 10 åren. 

Detta också på grund av att utvecklingen i större FA-

regioner inte alls motsvarar förväntningarna. FA-regio-

ner såsom Eskilstuna, Linköping, Norrköping, Kristian-

stad, Karlstad, Karlskrona, Trollhättan, Gävle, Örebro 

och Västerås ligger kvar på nivåer under riksgenomsnitt, 

vilket också gäller gränsregionerna Malmö, Haparanda 

                                                 
118 Brydon J. Hard K. (2004). The Socio-economic Dynamics 

of Rural Areas in Germany, Greece, Scotland and Sweden. 

Aberdeen University. 
119 ESPON (2010) Territorial Diversity in Europe. 

Figur 88 Förvärvsfrekvens 20–64 år, 2003 och 
2013, FA-regioner 
Källa: SCB/RAMS 

Figur 89 Förvärvsintensitet för åldersgruppen 
20–64 år, år 2013  
Källa: SCB/RAMS 
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och Västlandet. FA-regionerna Göteborg och Stockholm 

ligger enbart något över riksgenomsnittet på 77 procent.  

Situationen år 2013 är ett resultat av en rejäl förändring 

uppåt för en del FA-regioner sedan år 2003. Som fram-

går i figur 88 är det framför allt FA-regioner i och kring 

malmfältet som visar på en sådan utveckling. Bortses 

från dessa FA-regioner framkommer visserligen en 

positiv förändring i 53 FA-regioner, men förändringen 

innebär för det mesta inga större förskjutningar i den 

relativa rangordningen av regionerna mellan åren. Ut-

vecklingen var negativ i många småländska FA-regioner 

och i norra delen av Västra Götaland.  

Förvärvsintensitetens förändringskomponenter 

Flertalet FA-regioner visar på en förbättring av för-

värvsintensiteten och många av de FA-regioner som 

tidigare har haft låga förvärvsfrekvenser ligger nu i topp 

bland Sveriges regioner. Hur har det blivit på det sättet? 

Eftersom förvärvsintensiteten är andelen förvärvs-

arbetande av befolkningen 20–64 år påverkas intensite-

ten av förändringar i både täljare och nämnare. En posi-

tiv förändring av förvärvsintensiteten måste därför inte 

nödvändigtvis innebära en positiv förändring av de 

ingående variablerna. Tvärtom kan en negativ föränd-

ring av både befolkning och förvärvsarbete leda till en 

förbättrad förvärvsintensitet. Detta inträffar när befolk-

ningsminskningen är större än minskningen av antalet 

förvärvsarbetande. I 27 FA-regioner kan det noteras en 

sådan utveckling. Även om arbetsmarknadsläget har 

blivit bättre är ändå utvecklingen i dessa regioner 

ogynnsam i ett långsiktigt perspektiv. Om inte krymp-

andet ska ses som en ordnad avveckling behövs sålunda 

en positiv förändring av både befolkning och sysselsatta 

på sikt. Det är dock mer sannolikt att utvecklingen fort-

sätter på detta sätt tills utvecklingen kommer till ett 

jämviktsläge som är rätt för den specifika situationen i 

regionen. 

Nio FA-regioner visar på en jobbtillväxt samtidigt som 

befolkningen fortsätter att minska. En sådan utveckling 

borde nog kunna stabilisera den demografiska utveck-

lingen på sikt. På kort och mellanlång sikt är det dock 

snarare arbetskraftsbrist som FA-regioner ska räkna 

med. Givet att efterfrågan finns kvar behövs således i 

många fall ett tillskott av arbetskraft. Olika lösningar 

och kombinationer av lösningar kan tänkas. Förändrade 

pendlingsmönster eller möjligheter till tillfällig rekryte-

Figur 90 FA-regioner efter förvärvsintensitetens 
förändringskomponenter, år 2004–13  
Källa: SCB/LISA, RTB 



REGIONAL TILLVÄXT 2015 

71 

ring ger redan i dag en fingervisning på framtida scena-

rier.
120,121

 

En större jobbtillväxt än befolkningstillväxt finns i FA-

regioner med större städer. Det är i dessa 13 FA-

regioner som utvecklingen ter sig bäst. För att upprätt-

hålla en sådan situation är det dock nödvändigt att fort-

sätta på den positiva spiralen av jobbtillväxt, som ger 

befolkningstillväxt, som leder till jobbtillväxt. Det är 

dock inte alldeles självklart då det finns andra faktorer 

som kan bromsa eller förhindra en fortsatt positiv ut-

veckling, som till exempel bostadsbrist och brister i 

trafiksystemet. En fortsatt inflyttning till storstads-

regioner av unga och utrikes födda ställer också stora 

krav på en växande och differentierad arbetsmarknad, 

som till exempel också påpekades i OECD-rapporten 

om region Skåne.
122

 

Det minst förekommande förhållandet är att ha en 

befolkningstillväxt, samtidigt som antalet sysselsatta 

minskar, och detta kan endast ses i FA-regionerna Älm-

hult-Osby och Trollhättan-Vänersborg. En stadig 

befolkningstillväxt borde i ett längre perspektiv leda till 

en positiv tillväxt av förvärvsarbeten. Det motsatta 

förhållandet vad gäller tillväxt är att ha en större befolk-

ningstillväxt än jobbtillväxt. Detta är dock tämligen 

ovanligt och endast tre FA-regioner i södra Sverige har 

en utveckling som ter sig på detta sätt. Dessa är Jönkö-

ping-, Växjö- och Kristianstad-Hässleholm FA. Det 

behövs alltså fler jobb för att få utvecklingen på arbets-

marknaden i rätt riktning. 

En indikation på var utvecklingen kan komma att landa 

i finns i figur 92, vilken är en framskrivning på underlag 

från Långtidsutredningen för förvärvsfrekvensen år 

2040. En fjärdedel av FA-regionerna kommer att ut-

nyttja 80 procent av sin tillgängliga arbetskraft i åldern 

20–64. Samtidigt förväntas befolkningen i arbetsför 

ålder 20–64 år minska med ungefär 20 procent i stora 

delar av Norrlands inland.
123

 Efterfrågan på offentligt 

finansierade tjänster kommer dock inte minska och 

efterfrågan på naturresurser kommer förmodligen vara 

fortsatt hög även i framtiden. Detta indikerar att konkur-

                                                 
120 Storey K. (2010). Fly-in/Fly-out: Implications for 

Community. Sustainability 2010, 2, 1161-1181.  
121 Petersson S (2012). Bemanningsföretagens roll i 

rekryteringen av utländsk arbetskraft. Stockholms universitets 

Linnécentrum för integrationsstudier 
122 OECD (2011). Territorial Review – Skåne 
123 Lindblad S et al(2015). Demografins regionala utmaningar. 

Bilaga 7 till Långtidsutredningen 2015. 

Figur 91 Fördelning av befolkning 20–64 år efter 
förvärvsintensitetens förändringskomponenter, 
år 2004–13, FA-regioner  
Källa: SCB/LISA, RTB 

Figur 92 Prognos, förvärvsfrekvens 20–64 år 
2040  
Källa: Långtidsutredning 2015 
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rensen om bofast arbetskraft kommer att bli hårdare i 

många små FA-regioner, åtminstone enligt dessa beräk-

ningar. Men, frågan är om det kommer att räcka över 

huvud taget för att tillgodose arbetskraftsbehovet lokalt. 

5.2 Regionala könsobalanser 

Många strukturella problem på arbetsmarknaden av-

speglas också i skillnaderna mellan män och kvinnor. 

Även om arbetsmarknadsdeltagandet för kvinnor är högt 

internationellt sett finns det relativt stora regionala 

skillnader. Obalansen mellan kvinnors och mäns för-

värvsintensitet är 2,8 procentenheter för riket. Kvinnors 

lägre genomsnittliga förvärvsintensitet förklaras med 

bland annat längre föräldraledighet och med en längre 

genomsnittlig utbildningstid. Relativt stora regionala 

skillnader kan tyda på att det finns även andra faktorer 

som bidrar till denna obalans, till exempel näringslivs-

strukturen, eller gränspendlingen. Skillnaderna är störst 

i ett antal FA-regioner i södra Sverige (Vimmerby, 

Värnamo Västerås och Ludvika) med obalanser på över 

5 procentenheter år 2013.  

Mer fördelaktigt i det avseendet förhåller det sig i 

Norrlands inland men även i FA-region Karlskrona samt 

FA-regionerna Trollhättan-Vänersborg och Gotland. 

Det kan finnas många olika orsaker till en sådan situa-

tion. Är den lokala arbetsmarknaden mycket könsupp-

delad kan konjunkturutvecklingen slå starkare mot män 

eller kvinnor under vissa perioder. I 50 FA-regioner har 

obalansen mellan kvinnor och män dock minskat mellan 

år 2004 och år 2013. På samma sätt som konjunktur-

nedgången ibland minskar obalansen i FA-regioner ökar 

obalansen vid en ekonomisk uppgång, vilket dock också 

bekräftar många arbetsmarknaders könsmässiga uppdel-

ning. Även Stockholm FA har haft en något ökande 

obalans under åren. Förvärvsfrekvensen har ökat för 

båda könen, men mindre för kvinnor än för män. Gene-

rellt sätt finns dock en betydande regional beständighet i 

obalansen mellan kvinnor och män, dvs. FA-regioner 

med höga obalanser i början av perioden har höga vär-

den också i slutet av mätperioden.  

Arbetspendlingen över riksgränsen har en stor inverkan 

på obalansen mellan kvinnors och mäns förvärvsinten-

sitet i vissa FA-regioner. Eftersom det i högre utsträck-

ning är män som söker sig till grannländerna har kvin-

nor i FA-regionerna Västlandet och Haparanda en 

mycket högre förvärvsintensitet än män, då förvärvs-

arbete i annat land inte räknas in i den svenska statisti-

ken.  

Figur 93 Obalans förvärvsintensitet mellan 
kvinnor och män, 20–64 år, FA-regioner, år 2003 
och 2013 (procentenheter)  
Källa: SCB/RAMS 
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5.3 Utrikes födda 

Det finns ett stort behov av att på ett bättre sätt integrera 

den utrikes födda befolkningen på arbetsmarknaden.  

Andelen förvärvsarbetande i gruppen 20–64 år är 57,9 

procent och därmed 19,1 procentenheter lägre än totalt 

för riket. För att få samma förvärvsintensitet för utrikes 

födda som för inrikes födda (81,9 procent) behövs 

270 000 jobb. Enbart i storstadsregionerna finns det på 

så sätt ett behov av 162 500 nya jobb år 2013. I figur 94 

visas hur mycket lägre förvärvsintensiteten är jämfört 

med den inrikes födda befolkningen i åldersgruppen 20–

64 år.  

Frågan är komplex och det är inte alldeles lätt att få 

fram snabba svar och ännu mindre snabba lösningar. 

Bakgrund, utbildningsnivå och vistelsetid är avgörande 

faktorer för hur framgångsrika utrikes födda är på 

arbetsmarknaden som anställda eller företagare.
124

 Det 

visar sig också att utbudet av jobb, snarare än tillgången 

till bostäder, är viktigt för framför allt flyktingars för-

värvsarbete.
125

 Tolerans är en annan viktig faktor i 

denna process, inte minst när man vill locka till sig och 

behålla internationell kompetens.
126

   

Av figur 94 framgår skillnaden i förvärvsintensiteten 

mellan inrikes födda och utrikes födda år 2013. Det är 

svårt att se ett generellt regionalt mönster, vilket kan 

just bero på att utrikes födda är mycket heterogena som 

grupp. Består den utrikes födda befolkningen i en FA-

region av en stor del flyktingar är förvärvsintensiteten 

förmodligen lägre, än om den består i huvudsak av 

personer födda i Norge. Det kan dock konstateras att 

FA-regioner i norr och vissa av Smålands FA-regioner 

har mindre stora differenser mellan inrikes och utrikes 

födda. Smålandsandan har lyfts fram som förklaring till 

hög förvärvsintensitet även på detta område. Större är 

skillnaderna mellan de tre storstadsregionerna. Medan 

Stockholms FA-region intar ett relativt bra läge är situa-

tionen i Malmö FA-region mycket svårare. Där är för-

värvsintensiteten för utrikes födda 50,2 procent. Det är 

bara 10 FA-regioner till som har en intensitet lägre än 

50 procent för denna grupp. Ofta är det mindre FA-

                                                 
124 Åslund O. et al (2006). Fritt inträde? Ungdomars och 

invandrades väg till det första arbetet. Välfärdsrådets rapport 

2006. SNS-förlag. 
125 Zenou Y, Åslund O och Östh J (2006). Hur viktig är 

närheten till jobb för chanserna på arbetsmarknaden? 

Ekonomisk Debatt 2006, årg. 34, nr. 6, s. 31-42 
126 Florida R.(2005). The Flight of the Creative Class: the new 

Global Competition for talent HarperBusiness 

Figur 94 Skillnad i förvärvsintensitet mellan 
inrikes-och utrikes födda, 20–64 år, år 2013,  
FA-regioner, procentenheter 
Källa: SCB/RAMS 

Källa: SCB/LISA, RTB 
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regioner som tar emot många flyktingar relativt sett men 

listan omfattar även större FA-regioner som Gävle och 

Karlskrona.  

Viktigt utifrån ett policyperspektiv är dock förändringen 

över tid. Hur väl Sverige lyckas med att skapa en bättre 

arbetsmarknad för invandrare kommer också avspeglas i 

tillväxten framöver. För Sverige totalt betyder föränd-

ringen en viss förbättring, dvs. en ökning av 2,3 pro-

centenheter mellan år 2004 och år 2013. Synbarare är 

dessa i ett regionalt perspektiv. I 12 FA-regioner var 

försämringen större än 5 procentenheter, varav många 

FA-regioner är tämligen små och de flesta finns i de 

norra delarna av Sverige. 5 FA-regioner visade en för-

bättring på 5 procentenheter. I denna grupp finns både 

små FA-regioner, såsom FA-regionerna Haparanda och 

Lycksele, men även storstads-FA-regionerna Göteborg 

och Stockholm har haft en ökning på 4,8 procent-

enheter. Det är dock svårt att se generella utvecklings-

tendenser eftersom sammansättningen av utrikes födda 

kan ändras när nya utrikes födda kommer till FA-

regionen och andra kanske flyttar vidare. 

Det har redan noterats att invandring sker till samtliga 

FA-regioner, men även att det förekommer en viss om-

flyttning efter invandring. Detta avspeglas också i möj-

ligheten att hitta det första jobbet efter invandrings-

tillfället. Beräkningar pekar på att storstadsregioner, 

större FA-regioner men även vissa mindre regioner har 

en högre andel invandrare som hittar sitt första jobb i 

invandringsregionen. I FA-regioner med en större 

tjänstesektor tycks möjligheten till första jobb vara 

större. Det kan misstänkas att många invandrare flyttar 

vidare till andra regioner för att få ett jobb. Det finns 

forskning som visar att invandrare oproportionerligt ofta 

arbetar med andra invandrare och framför allt med 

personer från det egna födelselandet.
127

 Det kan därför 

finnas skäl att flytta närmare sina landsmän för att få ett 

arbete. Ett sådant kontaktnät anses vara särskilt effektivt 

om många i nätverket arbetar. Är många beroende av 

socialbidrag kan det också sprida sig till nyanlända i 

nätverket.
128

 Begränsningar i det lokala kontaktnätet i 

övrigt kan därför vara ett hinder för att få sitt första jobb 

i invandringsregionen. Att skapa ett lokalt nätverk är 

möjligen enklare för gruppen män och kvinnor som 

                                                 
127 Edin PA, Fredriksson P och Åslund O (2009). Ethnic 

enclaves and the economic success of immigrants - evidence 

from a natural experiment. 
128 Fredriksson P och Åslund O (2005). Påverkas 

socialbidragsberoende av omgivningen? IFAU 

Figur 96 Andel invandrare under perioden 2000–
09 som får sitt första jobb i invandringsregionen, 
FA-regioner 
Källa: SCB/LISA 

Figur 95 Förvärvsintensitet utrikes födda, 20–64 
år, år 2004 och år 2013, FA-regioner  
Källa: SCB/RAMS 
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kommer frivilligt till Sverige. Dessa kommer oftare från 

andra EU-länder eller Norden och väljer Sverige utifrån 

karriärmöjligheter, studier eller en viss livsstil. 

Invandrare från nya EU-länder har en högre 

förvärvsintenstitet i genomsnitt än flyktingar. Jämfört 

med andra länder har Sverige en mycket stor andel 

flyktninginvandring som också influerar den sämre 

internationella placeringen vad gäller invandrares 

arbetsmarknadsdeltagande.  

5.4 Demografiska aspekter på 
regionala arbetsmarknader 

Den demografiska utvecklingen i Sverige och Sveriges 

regioner för med sig vissa svårigheter relaterade till 

arbetsmarknadens funktionssätt. Ett viktigt perspektiv 

utgör generationsväxlingen på arbetsmarknaden. Det är 

visserligen inte så enkelt att de yngre kan eller bör er-

sätta de personer som kommer lämna arbetsmarknaden 

för pension.
129

 Men att relatera dessa grupper till 

varandra kan på ett förenklat sätt visa på det demo-

grafiska ersättningsbehovet i olika FA-regioners 

arbetsmarknad. Ett mått som beskriver hur förutsätt-

ningarna för detta ser ut är kvoten mellan 20–29-åringar 

och 55–64-åringar, dvs. kvoten mellan gruppen som 

förväntas lämna arbetsmarknaden och gruppen som 

förväntas etablera sig på densamma.  

Figur 97 talar ett tydligt språk. Enbart 18 FA-regioner 

kan ersätta kommande avgångar med yngre befolkning i 

regionen. I majoriteten av regionerna är det således 

nödvändigt att få arbetskraft på annat sätt än genom 

inomregional föryngring. Mindre och ofta avlägset 

belägna FA-regioner har besvärligast i detta avseende 

och det är kanske inte heller dessa regioner som står 

högst upp på önskelistan för de unga arbetssökande. 

Andra befolkningsgrupper, såsom familjer, äldre och 

livsstilsinvandrare kan ses som en lämpligare målgrupp 

även om det finns risk för överexploatering på grund av 

inte väl avstämda regionala satsningar riktade mot 

samma målgrupper.
130

 

 

                                                 
129 Lindh T. (2006). Generationsväxlingens problem och 

möjligheter; i Samverkan för ungas etablering på 

arbetsmarknaden. SOU 2006:102 
130 Niedomysl (2006). Migration and Place Attractiveness. 

Geografiska regionstudier 68. Uppsala. 

Källa: SCB/RTB 

Figur 97 Demografiskt generationsskifte som 
kvot mellan befolkningen 20–29 år och 55–64 
år, år 2013 FA-regioner 
Källa: SCB/RTB 
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Förvärvsintensitet i ett livscykelperspektiv 

Ett demografiskt underskott i den arbetsföra befolk-

ningen gör det också nödvändigt att se på andra möjlig-

heter. Ett sätt att förbättra läget är att hålla den äldre 

befolkningen kvar på arbetsmarknaden så länge som 

möjligt. Den politiska uppmärksamheten är också sedan 

länge riktad på att hålla den äldre befolkningen kvar i 

arbete åtminstone till pensionsåldern och eventuellt 

därutöver. Detta är naturligtvis förnuftigt då den äldre 

arbetskraften inte alltid kommer tillbaka till arbete, när 

den har lämnat arbetsmarknaden.
131

 Ansträngningarna 

har gett resultat även om det kanske är andra faktorer 

som väger tyngre, som till exempel mindre andel fysiskt 

slitsamma jobb och förbättrad arbetsmiljö. Samtidigt 

finns det potential för ytterligare förbättringar inte minst 

genom en bättre arbetsmiljö.
132

 

Som framgår i figur 98 har andelen förvärvsarbetande 

ökat i åldrarna 55 år och äldre sedan år 2004. En betyd-

ligt större andel av befolkningen arbetar i dag tills 

pensionsåldern är inne eller till och med längre. 

I genomsnitt har förvärvsintensiteten för åldersgruppen 

60–64 år ökat med 7,5 procentenheter till 68 procent 

under perioden 2004–13. Andelen förvärvsarbetare har 

också mer än fördubblats för åldersgruppen 65 till 69 år 

under samma period och ligger år 2013 vid 27 procent.  

Förändringarna har dock inte lett till en utjämning mel-

lan FA-regionerna. Tvärtom är skillnaderna betydande 

och i en fjärdedel av FA-regionerna har mer än en 

tredjedel lämnat arbetsmarknaden (figur 99). Det bör 

dock understrykas att det förekommer en positiv ut-

veckling i samtliga regioner.  

Förändringen visar sig på ett annat sätt för den yngre 

befolkningsgruppen. För hela åldersgruppen 16–34 år 

har förvärvsintensiteten varit i stort sett oförändrad 

sedan år 2004 och ligger kring 58 procent. En större 

dramatik framkommer vid en jämförelse med tidigt 

1990-tal. 70 procent av samma åldersgrupp har då haft 

ett förvärvsarbete. Av figur 98 framgår att intensiteten 

minskat särskilt mycket bland personer under 30 år. En 

känd orsak är den genomsnittligt längre utbildningstiden 

som senarelägger ungdomars och unga vuxnas inträde 

på arbetsmarknaden.  

                                                 
131 Hartman och Svaleryd (2010). Hur stor är risken för 

bestående hög arbetslöshet? Ekonomisk debatt 2010/6. 
132 Arbetsmiljöverket (2012). Jobba längre 

– vad vet vi om äldre i arbetslivet? 

Figur 99 Andel förvärvsarbetande av befolkning 
60–64 år, FA-regioner, 2013  
Källa: SCB/RAMS 

Figur 98 Förvärvsintensitet över livscykel, 
ettårsklasser år 1991, 2004 och år 2013  
Källa: SCB/RAMS 
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Det är främst i FA-regioner utan högskolor som andelen 

förvärvsarbetande i åldersgruppen 20–24 år är högre. 

Det är dock inte enbart avsaknaden av möjligheter till 

högre utbildning som leder till en högre förvärvsinten-

sitet för unga vuxna i vissa FA-regioner, utan det bör 

också kopplas till ett regionalt näringsliv som har behov 

av deras kompetens. Förekomsten av gruvnäring, handel 

och besöksnäring tycks av kartan att tolka ha viss bety-

delse i detta sammanhang. 

Sett för hela riket skiljer sig andelen förvärvsarbetande 

beroende på ålder, men det går även att se skillnader 

vad gäller ålder och regiongrupp. När det gäller ålders-

gruppen 20–24 går det att se de mest påtagliga skillna-

derna där andelen förvärvsarbetande är över 10 procent 

högre i de mycket avlägset belägna landsbygdsregioner-

na, i förhållande till storstadsregionerna och täta regio-

ner nära en större stad.  

En detalj som är av vikt att ha med sig i sammanhanget 

är att statistiken visar vilka som var sysselsatta novem-

ber det aktuella året, och alltså inte hur mycket de arbe-

tar. Kvinnor arbetar generellt sett oftare deltid än män, 

beroende på bland annat ett större ansvar för barn och 

familj.
133

 

In- och utträde på arbetsmarknaden 

Ett snabbt arbetsmarknadsinträde för unga vuxna behö-

ver inte vara enbart positivt. Det kan finnas ett värde i 

att vänta på rätt, kanske mer kvalificerat jobb. Den tid 

som behövs för att utbilda sig kan således vara en bra 

investering för framtiden med en lägre risk för arbets-

löshet, större karriärmöjligheter och ett längre arbetsliv. 

Det bör dock påpekas att arbetslivsinträdet inte ska 

fördröjas i onödan. Hur lång tid det tar för att ta det 

slutliga steget in på arbetsmarknaden kan bero på olika 

faktorer som till exempel individuella preferenser och 

kompetenser, rörlighet, den lokala arbetsmarknadens 

näringsstruktur, demografiska förändringar. 
134

 

Utan att närmare belysa inträdesprocessen illustreras 

kort etableringsåldern på arbetsmarknaden i ett regionalt 

perspektiv. Detta ska sedan relateras till utträdesåldern 

för arbetskraften i en FA-region för att på så sätt komma 

fram till de genomsnittliga förvärvsåren i FA-regionen.  

                                                 
133 SCB(2014); På tal om kvinnor och män, lathund om 

jämställdhet 2014 
134 Lindh T m.fl (2006) Hur påverkar demografin 

arbetsmarknaden för unga? – Rapport till Samverkan för 

ungas etablering på arbetsmarknaden SOU 2006:102.  

Figur 100 Andel förvärvsarbetande av befolkning 

20–24 år, FA-regioner, 2013 

Källa: SCB/RAMS 
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Tabell 1 Etablering och utträde på arbetsmarknaden, år 
2003 och 2013, efter regiontyper. Källa: SCB/RAMS 

 
Med etableringsåldern avses åldern i första ålders-

gruppen som uppvisar en förvärvsintensitet på minst 75 

procent. År 2013 var etableringsåldern 29 år för Sverige 

totalt. Skillnaderna mellan de olika regiongrupperna 

förhåller sig i stort som förväntat, med ett något senare 

genomsnittligt arbetsmarknadsinträde i storstadsregio-

nerna och ett tidigare inträde i landsbygdsregioner, 

framför allt i mycket avlägset belägna landsbygds-

regioner. Etableringsåldern har stått stilla eller ökat de 

senaste tio åren i samtliga regiontyper, utom lands-

bygdsregioner, mycket avlägset belägna, där etable-

ringsåldern har minskat med två år. Detta kan ses som 

en reaktion på ett förbättrat läge på arbetsmarknaden i 

dessa delar av landet. 

I tabellen redovisas också utträdesåldern för olika 

regiongrupper. Med utträdesålder avses i detta samman-

hang den första åldersgruppen efter etablering där 

mindre än 50 procent räknas som förvärvsarbetande. 

I samtliga regiontyper redovisas för år 2013 en ålder på 

65 år, vilken motsvarar pensionsåldern. Detta innebär 

också en förbättring i samtliga regiontyper på minst ett 

år jämfört med år 2004. Det genomsnittliga antalet för-

värvsår i olika regioner är således oförändrat i region-

gruppen täta regioner nära större stad. I de återstående 

regiongrupperna har antalet förvärvsår ökat, allra mest 

för de mycket avlägset belägna landsbygdsregionerna 

som ökat antalet förvärvsår med hela fem år. 

Sammantaget kan det ses vissa förbättringar vad gäller 

in- och utträde på arbetsmarknaden och det därav resul-

terande förändringarna i antalet förvärvsår. In- och 

utflöden på arbetsmarknaden avspeglas i komplexa 

processer som påverkas av många faktorer. En ofta 

 Etableringsålder Utträdesålder Förvärvsår 

 2003 2013 2003 2013 2003 2013 

Storstadsregioner 29 29 63 65 34 36 

Täta regioner nära en stad 28 30 63 65 35 35 

Täta regioner avlägset belägnas 28 28 63 65 35 37 

Landsbygdsregioner nära en större stad 27 27 64 65 37 38 

Landsbygdsregioner avlägset belägna 28 29 63 65 35 36 

Landsbygdsregioner mycket avlägset belägna 26 24 62 65 36 41 

Riket 28 29 64 65 36 36 
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förbisedd aspekt är storleken på ungdomsgruppen som 

når arbetsför ålder. Individer i större ungdomskohorter 

tycks ha svårare att få jobb eftersom arbetsmarknaden 

inte klarar av att anpassa sig snabbt till ett större arbets-

kraftsutbud.
135

 De närmaste åren kommer antalet ungdo-

mar minska, vilket också borde underlätta etableringen 

på arbetsmarknaden för denna grupp.  

5.5 Arbetsmarknadens geografi 

Arbetspendlingen har under de senaste två decennierna 

fått stor uppmärksamhet i den regionala tillväxtpoliti-

ken.
136,137,138

 Den typen av rörlighet anses stärka arbets-

marknadens förmåga att matcha utbud och efterfrågan 

på arbetskraft, vilket borde bidra till bättre fungerande 

lokala arbetsmarknader och en ökad regional konkur-

renskraft. Arbetspendlingen utgör också ett viktigt in-

slag i olika regioners möjlighet till kompetensförsörj-

ning. Grundläggande geografiska egenskaper och infra-

strukturella förutsättningar i en region utgör dock fort-

farande ramen för hur stor arbetspendlingen kan vara. 

Minskande transportkostnader och ett snabbare trans-

portsätt har lett till stora ökningar i både andelen pend-

lare och avståndet för arbetsresor (se avsnitt 3.2). Men, 

ett större utbud av jobb lokalt och vissa trängseleffekter 

leder också till en dämpning av utvecklingen.  

Andelen arbetspendlare över kommungräns av samtliga 

sysselsatta har ökat i Sverige från 30,4 till 33,5 procent 

under perioden 2004–13. Totalt arbetspendlar 

1,5 miljoner sysselsatta över en kommungräns år 2013, 

vilket är en ökning med 100 000 enbart sedan år 2008. 

De största relativa förändringarna har dock enligt figur 

101 inte skett i regiontypen storstadsregioner utan 

snarare i regiongruppen avlägset och mycket avlägset 

belägna landsbygdsregioner. Det kan ses som ett posi-

tivt tecken framför allt mot bakgrund av att många av 

dessa mindre regioner har en sårbar egen arbetsmark-

nad. Samtidigt bör noteras att uppgången i avlägset 

belägna regioner ofta skedde från mycket låga nivåer. 

                                                 
135 Spånt R. (2006). Ungdomar och äldre − konkurrenter eller 

partners på svensk arbetsmarknad? Kapitel i Hur påverkar 

demografin arbetsmarknaden för unga? Rapport till 

Samverkan för ungas etablering på arbetsmarknaden SOU 

206:102. 
136 Johansson M, Persson L O (1996). Extanding the Reach – 

Essays on Differing Mobility Patterns in Sweden. SIR. 
137 Svenska kommunförbund (2003). På spåret- en studie om 

pendling och regionförstoring.  
138 Vinnova (2012). Rörlighet, pendling och regionförstoring 

för bättre kompetensförsörjning, sysselsättning och hållbar 

tillväxt. Rapport VR 2010:08. 

Figur 101 Förändring av arbetspendlingen 20–64 
år, över kommungräns år 2004–13, efter 
regiontyper (index: 2004=100) 
Källa: SCB/RAMS 
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Andelen arbetspendlare över kommungräns i storstads-

regioner (43,2 procent) är också nästan tre gånger större 

än i mycket avlägset belägna landsbygdsregioner (15,2 

procent). Det är dock viktigt att poängtera att den 

huvudsakliga utvecklingen under 2000-talet var en 

fortsatt ökning av pendlingsrörligheten i samtliga 

regiongrupper.  

Trots en kraftig ökning av arbetspendlingen i perifera 

landsbygdsregioner är andelarna mycket lägre där än de 

är i södra Sverige. Det finns helt enkelt inte samma 

geografiska förutsättningar och den nödvändiga trans-

portinfrastrukturen (figur 102). Storstadsregionerna har 

en särställning i detta sammanhang. De generar nästan 

två tredjedelar av all arbetspendling över kommun-

gränser i Sverige. Högst är andelen i FA-region Stock-

holm med 46,6 procent. Malmöregionen har en andel på 

41,6 procent, men det bör för Malmös del noteras att 

gränspendling till Danmark kan utgöra så mycket som 7 

procent av pendlingen totalt i regionen. Betydligt lägre 

är arbetspendlingen i FA-regionen Göteborg där andelen 

enbart är 36,8 procent år 2013. Skillnaderna kan dock 

inte lätt förklaras med en indikator utan det behövs 

djupare kunskaper om inomregionala förutsättningar 

såsom tätortsstruktur, transportinfrastruktur, närings-

struktur etc. för att få en någorlunda klar bild. Samtliga 

storstadsregioner har emellertid ett hårt belastat trans-

portsystem som medför trängsel på vägar och bytes-

punkter.
139

  

Kvinnor och män och arbetspendling 

Arbetspendling är en ojämställd företeelse. Det är fler 

män som arbetspendlar över kommungräns (55 procent) 

och det är också männen som pendlar längre sträckor. 

Det är dock inte nödvändigtvis så att tidsåtgången för 

arbetspendling är mindre för kvinnor.
140

 En mer jämn 

fördelning mellan män och kvinnor tolkas här som en 

mer jämställd arbetsmarknad och ett mer jämställt sam-

hälle eftersom det ger båda könen samma förutsätt-

ningar att pendla över kommungränser. På så sätt anses 

heller inte nivån på arbetspendlingen vara det väsentliga 

utan snarare obalansen mellan kvinnor och män. 

Obalansen i pendlingsintensiteten mellan kvinnor och 

män är 5,4 procentenheter. 30,7 procent av de förvärvs-

                                                 
139 Trafikanalys (2011) Arbetspendling i storstadsregioner – en 

nulägesanalys 2011:03 
140 Gil Solá A (2013). På väg mot jämställda arbetsresor. 

Vardagens mobilitet i förändring. Avhandling. Göteborgs 

Universitet. 

Figur 102 Arbetspendling över kommungräns, 
åldersgruppen 20–64 år, år 2013, FA-regioner 
Källa: SCB/RAMS 
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arbetande kvinnorna pendlar över kommungränser och 

36,1 procent av männen. Jämfört med år 2004 har dock 

obalansen mellan kvinnor och män minskat något totalt 

sett (-1,3 procentenheter). En minskning kan också 

fastställas för majoriteten av FA-regionerna, men i 11 

FA-regioner har skillnaderna mellan könen ökat och där 

framför allt på grund av att mäns pendlingsintensitet 

ökade mer än kvinnors. I FA-regioner med den största 

minskningen av obalansen var det ofta kvinnors andelar 

som ökade och mäns som minskade. 

Regionförstoring  

De årliga mätningarna av pendlingsflöden mellan 

kommuner används också för att beräkna lokala arbets-

marknadsregioner (LA-regioner). LA-regioner visar, till 

skillnad från de över tiden fasta FA-regionerna, på 

eventuella aktuella förändringar i lokala arbetsmark-

nadernas geografi. I den senaste mätningen år 2013 kom 

SCB fram till 73 lokala arbetsmarknader, vilket innebär 

en minskning med 14 LA-regioner den senaste 10-års-

perioden. Denna förändring av antalet LA-regioner visar 

också på en fortskridande regionförstoring i Sverige. 

Takten har dock avtagit under 2000-talet och mellan år 

2008 och år 2011 skedde nästan ingen förändring alls 

vad gäller antalet LA-regioner. I slutet av perioden kan 

dock fastställas en minskning med tre LA. Som fram-

kommer i figur 104 går minskningen av antalet LA-

regioner hand i hand med en minskning av antalet 

lokala arbetsmarknader som utgörs av en kommun.  

En ökad arbetspendling på grund av lägre transportkost-

nader har positiva effekter på regioners matchning på 

arbetsmarknaden och således regionens produktivitet 

och konkurrensförmåga. Det finns dock skäl att analy-

sera nyttan i ett bredare perspektiv då negativa effekter 

kan upphäva fördelarna. I ett storstadsperspektiv finns 

det enligt OECD risker att trängseleffekter tar ut för-

delen med förbättrad tillgänglighet. En växande mellan-

regional pendling kan på så sätt också vara ett tecken på 

en sämre fungerande bostadsmarknad. Svårigheten att få 

en bostad i en region kan således tvinga fram ett pend-

lingsbeteende, vilket förmodligen oftare är fallet i de 

största regionerna. 
141

  

Inom ramen för framtagandet av FA-regioner som an-

vänds här i rapporten framställdes en prognos på arbets-

pendlingen med horisontår 2025. Prognosen har utgått 

                                                 
141 Eliasson K. mfl. (2008). Flyttning och pendling i Sverige. 

Bilaga 3 till Långtidsutredningen 2008. S18. 

Figur 103 Förändring av obalans mellan andel 
kvinnor och män som pendlar över kommun-
gräns, 2004 och 2013, FA-regioner  
Källa: SCB/RAMS 

Figur 104 Antal lokala arbetsmarknader (LA) och 
antalet kommuner som utgör egna LA,  
år 2003–13  

Källa: SCB/RAMS 



REGIONAL TILLVÄXT 2015 

82 

från de antaganden som gjorts till Långtidsutredningen 

2015. Dessa antaganden har sedan hanterats inom ramen 

för Raps modellsystem, vilket även tar hänsyn till pend-

lingens utveckling över tid. Enligt dessa beräkningar 

skulle antalet LA uppgå till 62 stycken 2025. Det är 11 

LA färre än vad som fanns 2013. Motsvarande tids-

period bakåt i tiden (2001–13) visar på en minskning 

med 15 LA regioner. Minskningen bedöms fortsätta 

med andra ord, och procentuellt blir minskningen något 

mer betydande mellan 2013 och prognosåret 2025 än 

den var 2001–13, även om skillnaden inte är så påtaglig. 

5.6 Arbetslöshet, vakanser och 
matchning 

Matchning handlar om hur väl utbud och efterfrågan 

möts. Det finns tecken på att matchningen på arbets-

marknaden har försämrats i Sverige under en längre 

period.
142

 Exempelvis anger företagsorganisationer att 

medlemmarna inte får de kompetenser som de vill ha 

eller så diskuterar arbetstagarorganisationer att anställda 

hamnar i positioner som inte motsvarar deras utbild-

nings- eller kompetensnivå.
143

  

Arbetsmarknaden är i hög grad regional. Det är i de 

regionala arbetsmarknaderna flertalet av byten mellan 

arbetsplatser och rekryteringar av arbetskraft sker. Det 

är därför också viktigt att få en uppfattning om hur 

matchningen mellan arbetskraftsefterfrågan och arbets-

kraftsutbudet fungerar. Ett inte orimligt antagande är 

dock att stora regioner har en bättre förmåga till match-

ning än mindre regioner. Detta eftersom ett större antal 

möjliga matchningar ökar sannolikheten att hitta rätt 

match. Men, det är inte alltid matchningen sker gente-

mot gruppen av arbetslösa. Minst lika viktigt är dock 

rekryteringen från andra arbetsplatser eller från gruppen 

kvinnor och män utanför arbetskraften. Olika former av 

matchning kan också variera med konjunkturen.  

Förutsättningarna för att matcha arbetslösa mot lediga 

jobb bestäms av hur relationen mellan arbetskrafts-

utbudet och efterfrågan på arbetskraft utvecklas. Figur 

105 visar att den djupa ekonomiska krisen i slutet av 00-

talet har haft stora effekter på arbetslösheten i Sverige. 

I samma figur framkommer också ett snabbt minskande 

antal vakanser under krisen som dock senare lika snabbt 

återgick till höga nivåer för resten av perioden. Att 

                                                 
142 Karlson N, Skånberg O. (2012). Matchning på den svenska 

arbetsmarknaden. Framtidskommissionen 
143 LO (2013). Sökes: Kompetent, flexibeloch billig 

arbetskraft. 

Figur 105 Vakanser och arbetslösa inklusive 
konjunkturåtgärder per befolkning 20–64 år, 
Sverige  
Källa: Raps 
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vakanstalen är höga samtidigt som arbetslösheten är hög 

visar på stora obalanser på arbetsmarknaden och att 

arbetsgivarna har svårt att hitta rätt kompetens.  

Arbetslöshetstalen är i genomsnitt något lägre i folkrika 

FA-regioner än i övriga regioner, men inte nödvändigt-

vis lägst bland samtliga 60 FA-regioner. Med samma 

statistik kan även långsiktigt strukturella problem 

fångas. De regionala arbetslöshetstalen varierar visserli-

gen över tiden med den nationella konjunkturföränd-

ringen, men de regionala skillnaderna förblir relativt sett 

oförändrade över längre tidsperioder. En sådan regional 

beständighet av regional arbetslöshet i Sverige har be-

skrivits i ett antal utredningar och studier.
144,145

 Detta 

indikerar också en låg arbetskraftsrörlighet mellan 

regioner, men kan också återspegla en långsiktig jäm-

vikt med utjämnande skillnader i löner, levnadskostna-

der och livskvalitet. Aktuella beräkningar visar att ett 

sådant samband över tid försvagats kraftigt. Frågan är 

om detta är ett tecken på att långvariga regionala arbets-

marknadsproblem blivit historia. Många tidigare pro-

blemområden, så som exempelvis Norrlands inland, har 

förbättrat sin position avsevärt. De strukturella proble-

men har dock inte försvunnit helt. Den regionala fördel-

ningen av arbetslöshetstalen år 2002 förklarar knappt 20 

procent av den slutliga fördelningen år 2014, vilket är 

betydligt lägre än tidigare beräkningar.
 146

  

En indikation på matchningsproblem är de allt längre 

rekryteringstiderna som har ökat trendmässigt sedan 

2004. En effektiv matchningsprocess kännetecknas av 

att arbetsgivarna snabbt hittar lämpliga sökande till de 

lediga platser som de utannonserar. I figur 108 visas 

vakans- och arbetslöshetstalens utveckling över tid för 

tre regiongrupper. Kurvan kallas också för Beveridge-

kurvan och används för att på ett enkelt sätt visa effekti-

viteten i matchningen på arbetsmarknaden.
147

 Om 

arbetslösheten är hög trots att det finns mänga vakanser 

är det ett tecken på en mindre effektiv arbetsmarknad. 

Omvänt anses situationen på arbetsmarknaden vara 

                                                 
144 Skedinger P. (1991). Varför består de regionala 

skillnaderna i arbetslöshet? Ekonomisk debatt 7/1991 
145 Eliasson K., Westerlund O. (2003). Regionala 

tillväxtindikatorer  teoretiska aspekter, begrepp och empiriska 

illustrationer. ITPS 
146 K. Eliasson, mfl.(2007). Flyttning och pendling i Sverige. 

Bilaga 3 till Långtidsutredningen 2008. S. 126 
147 Eklund J., Karlsson P. Petterson L. (2015). Arbetslöshet, 

vakanser och utbildning– Hur har matchningen på Svenska 

arbetsmarknad utvecklats sedan 1990-talskrisen?JIBS. 

Figur 106 Antal arbetslösa (inklusive personer i 
konjunkturåtgärder) per befolkning 20–64 år i 
procent, FA-regioner 2014  
Källa: Raps 

Figur 107 Antal arbetslösa (inklusive personer i 
konjunkturåtgärder) per befolkning 20–64 år,  
år 2002 och år 2014, FA-regioner  
Källa: Raps 
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bättre ju närmare nollpunkten kurvan ligger, vilket då 

indikerar en mer effektiv matchning.  

Regiongrupperna följer i stort varandras utveckling, 

men gruppen storstadsregioner avviker på så sätt att den 

har lägre arbetslöshets- och högre vakanstal vid samt-

liga mättillfällen. Förändringen efter den ekonomiska 

krisen år 2008/09 var inte heller lika djup som i de två 

andra regiongrupperna. När det gäller utvecklingen 

sedan år 2009 visar storstadsregionerna på en svag 

minskning av arbetslöshetstalen jämfört med övriga 

grupper. Problematiskt är att vakanstalen inte blir 

mindre samtidigt. Detta talar för en sämre matchnings-

utveckling i storstadsregionerna och en tendens till 

flaskhalsar på rätt kompetens.
148

 Men, samtidigt är läget 

även i övriga regiongrupper långtifrån bra. Beräkningar 

på nivå av FA-regioner visar att matchningseffektivite-

ten år 2014 är sämre i 70 procent av regionerna jämfört 

med genomsnittet för FA-regioner under perioden 

2004–12. 

Att minska gapet mellan antalet vakanser och antalet 

arbetslösa kommer att vara en viktig uppgift för aktörer 

på nationellt såväl som på regionalt plan. Här är det 

framför allt viktigt att fokusera på invandringsgrupper 

med särskilt stora svårigheter att komma in på arbets-

marknaden.
149

 Eftersom allt färre människor kommer att 

behöva försörja allt fler av demografiska skäl kommer 

matchningen också bli en fortsatt uppgift för regionerna. 

Arbete med kompetensplattformar är centralt i många 

avseenden eftersom det kan samla olika relevanta per-

spektiv. För en vidareutveckling av regionala platt-

formar kan också internationella exempel vara 

nyttiga.
150

 

5.7 Kompetensförsörjning genom 
utbildning 

Det är inte med antalet högre utbildade Sverige kan 

konkurrera utan snarare med en så bra matchning som 

möjligt när det gäller arbetsuppgifter och kompetens. 

Utbildning och kunskaper skapas under en lång period i 

grundskola, gymnasium eller högskola och senare under 

                                                 
148 ArankiT, Löf M. (2008). Matchningsprocessen på 

den svenska arbetsmarknaden: En regional analys. Penning- 

och valutapolitik 2008:1 
149 Flood L. Ruist J. (2015). Migration, en åldrande befolkning 

och offentliga finanser. Bilaga till Långtidsutredningen 2015. 
150 Tillväxtanalys (2014). Hur länder jobbar med att koppla 

ihop arbetsgivare och utbildning  – några exempel från Indien, 

Sydkorea och USA. Svar direkt. 2014:10 

Figur 109 Andel högutbildade av samtliga 20–64 
år, år 2013, FA-regioner  
Källa: SCB/LISA 

Figur 108 Vakans- och arbetslöshetstalen för 
perioden 2004–14, regiongrupper  
Källa: Raps 
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arbetslivet. Nästan hälften av ungdomarna i en årgång 

kommer så småningom också avsluta en högre utbild-

ning. Det är dock, som sagt, inte kvantiteten utan kvali-

teten som är avgörande. Att få en bra utbildning är där-

för viktigt redan från början. Forskning visar att grund-

skoleutbildningen på många sätt påverkar barnens 

senare chanser och möjligheter på arbetsmarknaden.
151

 

Något som betonas också i de återkommande mätning-

arna i ramen för OECD:s PISA-undersökningar.
152

 

Regioner och kommuner har ett stort ansvar för hur 

detta fungerar och kan också på olika sätt bidra till att 

förbättra samspelet inom utbildningssystemet och sam-

spelet gentemot arbetsmarknaden.
153

  

Det görs stora investeringar i utbildningen i Sverige. 

Kostnaden för hela utbildningsväsendet uppgick år 2011 

till 6,3 procent av BNP, vilket inte är högst bland 

OECD-länderna. Danmark, Island, Sydkorea eller Nya 

Zeeland har andelar över 7,5 procent.
154

  

På ett övergripande plan kvarstår och förstärks många 

regionala trender när det gäller andelen och antalet 

utbildade. Andelen högutbildade är högre i större FA-

regioner och andelen med lågutbildade större i mindre 

regioner. En effektiv matchning av det tillgängliga 

humankapitalet i Sverige betyder dock inte att andelarna 

ska vara desamma överallt. Tvärtom, skillnader tyder 

snarare på att kunskapsmarknaden ändå fungerar – i 

stora drag. Efterfrågan på exempelvis forskarkompetens 

är inte densamma i alla regioner och det är inte nödvän-

digtvis andelen högutbildade som ger bättre utväxling i 

sådana regioner. Viktigare för många regioner är att 

minska andelen lågutbildade, inte minst genom åter-

kommande utbildnings- eller kompetenshöjande insatser 

under hela arbetslivet.  

I FA-regionerna Överkalix, Haparanda och Vansbro är 

andelen lågutbildade över 50 procent. En arbetskraft 

med en stor andel äldre förklarar en del av situationen. 

I FA-regioner som Umeå och Stockholm är andelen 

lågutbildade mindre än 30 procent. Översatt till region-

grupper är andelen personer med lägre utbildning högre 

i avlägset belägna landsbygdsregioner. Detta kan också 

                                                 
151 Tano S. (2014). Migration and Regional Sorting of Skills. 

Avhandling. Umeå Universitet.  
152 Information finns exempelvis på Skolverkets hemsida 

http://www.skolverket.se/statistik-och-

utvardering/internationella-studier/pisa 
153 Tillväxtanalys (2012). Erfarenheter med 

kompetensplattformer. 2012:4. 
154 OECD (2014). Education at a glance. 

Figur 110 Andel lågutbildade med mindre än 
treårig gymnasieutbildning av samtliga 20–64 år, 
år 2013 
Källa: SCB/LISA 
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ses som ett resultat av omflyttningar av unga människor 

till högskoleorter och en mindre kraftig återflyttning av 

färdigutbildade människor. Detta resulterar i att den 

absolut högsta andelen högutbildade går att finna i stor-

stadsregionerna, medan de lägsta andelarna högutbil-

dade finns i de avlägset och mycket avlägset belägna 

landsbygdsregionerna. Relativt jämnstor är andelen 

befolkning med medelhög utbildning i samtliga FA-

regioner och regiongrupper.  

Den formella utbildningsnivån är dock bara en del av en 

individs kompetens. Det finns, som nämnts tidigare i 

rapporten, även andra kunskaper och kompetenser som 

byggts upp under ett yrkesliv. Dessa är kanske i högre 

utsträckning kända på den lokala arbetsmarknaden. 

Men, när arbetet söks utanför det egna kontaktnätet är 

det viktigare att bevisa erfarenheter och kunskaper mer 

formellt. Validering
155

 av kunskaper har således blivit 

ett viktigt instrument och bevis på livslångt lärande. 

Detta kan öka flexibiliteten och rörligheten i arbetslivet 

för grupper som har en hög kompetens men relativt låg 

(eller okänd) formell utbildning.
156

 Validering av kun-

skap används framgångsrikt för att påskynda arbets-

marknadsintegreringen för kvinnor och män med ut-

ländsk bakgrund.
157

  

Kvinnor är mer högutbildade 

Det är dock inte bara regionala skillnader i utbildnings-

nivå som är anmärkningsvärda utan även skillnader i 

utbildningsgapet mellan kvinnor och män. I samtliga 

FA-regioner finns betydligt fler högutbildade kvinnor än 

män i åldersgruppen 20–64 år. På samma sätt som det 

finns underliggande arbetsmarknadsprocesser som in-

fluerar fördelningen av kunskap mellan regioner så 

finns det också processer som påverkar kunskapsfördel-

ningen mellan könen. Den kraftiga yrkesmässiga och 

branschmässiga arbetsmarknadssegmenteringen mellan 

könen avspeglas således också i utbildningsstatistiken. 

Det är ofta kvinnodominerade yrken som kräver en 

högre formell utbildning än många mansdominerade 

yrken. Men, det som i dag tycks vara närmast en själv-

klarhet är en ganska ny företeelse. Fram till slutet av 

                                                 
155 Med validering avses en strukturerad bedömning, 

värdering, dokumentation och erkännande av kunskaper och 

kompetens, som en person har oavsett hur de förvärvats.  
156 Wedman I. et al (2007). Validering av kunskaper 

och kompetens. Högskolan i Gävle. 
157 Statskontoret (2013). Kartläggning och bedömning av 

valideringsinsatser för utrikes födda. 2013:6 

Figur 111 Utbildningsnivå för befolkning 20–64 
år, andelar efter regiongrupper  
Källa: SCB/LISA 
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1990-talet har nämligen antalet högutbildade män varit 

större än antalet högutbildade kvinnor.  

För att illustrera obalansen mellan kvinnor och män 

används antalet utbildningsår istället. I detta mått tas 

hänsyn till utbildningen av hela regionens befolkning i 

arbetsför ålder. Eventuella förändringar i befolkningens 

utbildningssammansättning, även annat än högskole-

utbildning, räknas därför med. Enligt denna, i många 

avseenden mer rättvisande beräkningsmetod, har kvin-

nor med 12,9 utbildningsår i genomsnitt ett halvt år 

längre formell utbildning än män med 12,4 år. Sedan år 

2003 har kvinnors utbildningstid ökat med 0,7 år och ett 

halvt år för män. Skillnaderna mellan kvinnor och män 

är betydande i samtliga FA-regioner både vad gäller 

antal år och förändring av antalet utbildningsår. I 18 

FA-regioner är utbildningsgapet mellan könen mer än 

0,75 år eller 9 månader och i samtliga regioner har 

kvinnor, i genomsnitt, en större ökning av utbildningsår 

än män. Påfallande regionala skillnader i utbildnings-

obalansen mellan kvinnor och män finns därför också 

kvar över tiden.  

Ännu mer drastiskt yttrar sig obalansen sett till längre 

eftergymnasial utbildning för åldersgruppen 20–64 år. 

I 26 FA-regioner var andelen kvinnor med minst tre år 

eftergymnasial utbildning minst dubbelt så stor som för 

män. I många mindre FA-regioner står kvinnor för 

nästan hela tillväxten av eftergymnasialt utbildade. I de 

flesta större FA-regioner står kvinnor för nästan två 

tredjedelar. Den könsmässigt ojämna fördelningen av 

humankapitaltillväxten kommer att ha konsekvenser för 

arbetsmarknadens funktionssätt och förstärka segrege-

ringen mellan yrkesgrupper. Långsiktigt kan det leda till 

att försvåra utbyte över sektorsgränser och därmed 

också försvaga förnyelsen av näringslivet och den regio-

nala ekonomin. I ett perspektiv av livslångt lärande bör 

vidareutbildning ta hänsyn till sådana strukturer.  

Det finns givna steg i en utbildningskarriär, vilket på-

verkas av olika faktorer som individens förmåga, in-

tresse men även den sociala miljön. En annan viktig 

aspekt är tillgängligheten till högre utbildning. Proble-

matiken kring den geografiska tillgängligheten till ut-

bildning förändras av givna skäl ju högre upp i utbild-

ningshierarkin man kommer. Den omfattande utbygg-

naden av högre utbildning i Sverige
158

 har emellertid lett 

till att även den geografiska tillgängligheten har förbätt-

                                                 
158 Utredningen om högskolans Utbildningsutbud (2015). 

Högre utbildning under tjugo år. SOU 2015:70 

Figur 112 Differens antal utbildningsår för 
kvinnor och män 25–64 år, FA-regioner år 2003 
och 2013  
Källa: SCB/LISA  
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rats under de senaste två decennierna. I samtliga län 

finns det i dag högskolor eller universitet. Förbättrade 

distansutbildningar har också bidragit till en ökad till-

gänglighet, men har samtidigt inte minskat tröskeln för 

högskolenybörjare inte sällan inom ramen för vidare-

utbildning.  

Vägen till högre utbildning 

Övergången från gymnasie- till högskoleutbildning 

inom tre år efter avslutad gymnasieutbildning kan an-

vändas som indikation på eventuella barriärer på högre 

utbildning. Det framkommer i figur 113 att drygt 40 

procent av samtliga elever som slutförde gymnasie-

skolan år 2010 har påbörjat en högre utbildning till år 

2013. Det kommer även fram att andelen män och kvin-

nor som väljer att utbilda sig varierar över tiden, men att 

också att skillnaderna mellan könen är relativt kon-

stanta. Konjunkturella faktorer, antalet studieplatser och 

ett varierande antal unga vuxna kan således påverka 

övergången till högre utbildning.  

Generellt sett har mindre FA-regioner lägre övergångs-

frekvenser och större regioner högre. Detta statistiska 

samband är relativt tydligt. Större regioner har högre 

övergångsfrekvenser, men liknande FA-regioner kan 

skilja sig mycket åt. Exempelvis har FA-regionen 

Eskilstuna en övergångsfrekvens på 35 procent för av-

gångselever 2010, medan motsvarande värde för FA-

regionen Växjö är 43 procent. I Östersunds FA-region 

var övergångsfrekvensen blygsamma 30 procent, medan 

det är 40 procent i Falun-Borlänge FA-region. Fördju-

pade analyser på regional nivå är dock nödvändiga för 

att få en specifik förklaring och beskrivning. Utbudet 

och val av gymnasieprogram borde dock ha betydelse 

för att det är framför allt de teoretiska gymnasie-

programmen som leder eleverna vidare till högre stu-

dier. I många mindre FA-regioner dominerar emellertid 

de praktiska programmen.  

Samtidigt bör man komma ihåg att den formella utbild-

ningen bara är en del av den samlade kompetensen och 

lärandet i en region. Som visades i tidigare avsnitt sker 

kunskapsförsörjningen i olika företag och organisationer 

i hög utsträckning genom rörligheten på arbetsmark-

naden, när anställda byter jobb och tar med sig kun-

skaper till andra företag. Stora regioner har på så sätt 

bättre förutsättningar då det kan finnas flera företag 

inom samma eller kompletterande branscher, vilket 

underlättar flöden av kompetens mellan företag och 

därmed ett regionalt lärande. Behovet av högutbildad 

Figur 113 Övergång till högskoleutbildning inom 
tre år från avslutad gymnasieutbildning år  
2003–10 efter kön som andel av samtliga 
Källa: SCB/LISA 

Figur 114 Övergång till högskoleutbildning inom 
tre år från avslutat gymnasium år 2010,  
FA-regioner 
Källa: SCB/LISA 
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spetskompetens är en annan mycket betydelsefull faktor 

för kompetensförsörjningen i regionerna. Universitet 

och högskolor anses ha en mycket stor betydelse genom 

den s.k. tredje uppgiften som på ett mer formaliserat sätt 

uppmanar till samarbete mellan forskning och praktik. 

Även här utgör flöden av kompetens mellan företag, 

universitet, regioner och inte minst länder, en viktig del 

i kunskapsspridningen. 

Det finns en kraftig regional varaktighet när det gäller 

övergång från gymnasie- till högskoleutbildning. FA-

regioner med en stor andel år 2003 redovisar också höga 

värden år 2010. Sannolikheten att elever söker sig till 

högre utbildning är dubbelt så stor i storstadsregioner än 

i många avlägset belägna landsbygdsregioner. Bety-

dande skillnader mellan kvinnor och män förkommer i 

samtliga regiongrupper.
 159

 Som sagts tidigare behöver 

en lägre övergångsfrekvens inte nödvändigtvis vara ett 

problem utifrån ett regionalt perspektiv. Det kan lika väl 

vara ett tecken på en fungerande matchning med den 

regionala efterfrågan på arbetskraft. Utifrån ett natio-

nellt perspektiv är den relativt låga övergångsfrekvensen 

för män och betydande skillnader mellan FA-regioner 

dock en signal på att humankapitalet inte används opti-

malt.  

  

                                                 
159 G. Pokarzhevskaya, Regnér H. (2015). Val av högskoleort 

Regionala mönster bland kvinnor och män. SACO. 

Figur 116 Övergångsfrekvens till högskole-
utbildning inom tre år från avslutat gymnasium 
år 2003 och år 2010, FA-regioner 
Källa: SCB/LISA 

Figur 115 Övergång till högskoleutbildning inom 
tre år från avslutat gymnasium år 2010 efter kön 
och regiongrupper 
Källa: SCB/LISA 
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6 Tillväxt ger välfärd 

Regional tillväxt kan ses som ett resultat av en process, 

där regionala förutsättningar är utgångspunkten och 

även grunden för tillväxtens storlek. Det är också den 

samlade tillväxten som ger ett större konsumtions-

utrymme och välfärd för regionens invånare. Det finns 

många faktorer som påverkar regional tillväxt och flera 

har belysts i de tidigare kapitlen. Ett större fokus på 

regionens tillgångar är därför också en viktig utgångs-

punkt för det regionala tillväxtarbetet. En konkret av-

kastning av ett lyckat tillväxtarbete är således en ökad 

välfärd för samtliga invånare utan att därför minska 

tillgångarna i en region.  

Det finns ett antal mått som beskriver omfattning och 

struktur av den ekonomiska tillväxten i ett regionalt 

perspektiv. Bruttoregionalprodukten (BRP) som är den 

regionala motsvarigheten till bruttonationalprodukten är 

det mest kompletta måttet, då det både inkluderar löner 

och eventuella driftöverskott i beräkningen. Att regio-

nen har ett högt BRP till följd av stora driftöverskott i 

produktionen behöver nödvändigtvis inte heller inne-

bära att det är resurser som kommer den regionala eko-

nomin till del, vare sig i form av investeringar eller 

skatteunderlag. Vinster och kapitalinkomster utgör inte 

en del av den kommunala skattebasen och verksamhet-

ernas överskott kan mycket väl komma att användas för 

investeringar i andra regioner än de regioner där över-

skotten genererats.
160

 Det är dock inte bara därför BRP-

måttet har kritiserats. En alltför snäv syn på produk-

tionen av inkomster döljer aspekter som har med männi-

skors välbefinnande och livskvalitet att göra. I flera 

arbeten internationellt och i Sverige har man gått vidare 

med detta och utvecklat kompletterande och bredare 

mått på hållbar tillväxt som också tar hänsyn till hur 

tillgångarna används.
161,162,163,164

 

Lönesumman som mått på regional inkomst är dock i 

många avseenden ett tillräckligt bra mått för att summe-

ra utfallet av tillväxtarbetet. Detta eftersom den är fullt 

                                                 
160

 Jordbruksverket (2012). Arbete och liv på landsbygden – 

Landsbygdens förutsättningar i kunskapsekonomin. Rapport 

2012:19 
161OECD (2015) How’s life? 
162Reglab (2014) Breddat mått på regional utveckling. 
163SOU (2015) Får vi det bättre? Om mått på livskvalitet. 

2015:56. 
164 EU-kommissionen (2009). Bortom BNP. Att mäta framsteg 

i en föränderlig värld. KOM(2009) 433 slutlig 
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beskattningsbar på regional nivå och för att den åter-

stående delen kan disponeras av den regionala befolk-

ningen för konsumtion och sparande eller investeringar 

– med fördel, men inte nödvändigtvis alltid, i den egna 

regionen. Som en indikator på detta används nattbefolk-

ningslönesumma per invånare i en region, vilket också 

kallas för regional inkomst.  

Regional inkomst är alltså ett bredare inkomstbegrepp 

då det relaterar till hela befolkningen och på så sätt blir 

avhängigt från åldersstrukturen i regionen, såsom anta-

let äldre, barn eller kvinnor och män utan förvärvs-

arbete. Den regionala inkomsten påverkas också av 

arbetspendlingen och i den räknas också in inkomster 

som har tjänats utanför regionen. Ur ett regionalt per-

spektiv, med fokus på skattebaser och den egna befolk-

ningens försörjningsmöjligheter är måttet på regional 

inkomst per invånare det mest relevanta, eftersom detta 

också fångar territoriella egenskaper såsom möjligheten 

till förvärvsarbete och därmed inkomster bortom grän-

sen för den egna FA-regionen.  

I figur 117 visas att skillnaderna i per capita-inkomster 

mellan regionerna är relativt stora. Differensen mellan 

FA-regionerna med de högsta inkomsterna per invånare 

(Stockholm och Gällivare) och FA-regionerna med de 

lägsta inkomsterna (Åsele och Vilhelmina) är 68 000 

kronor år 2013. Gränsregionen Haparanda redovisar en 

ännu lägre inkomst per invånare, men får en del av sina 

inkomster på samma sätt som andra gränsregioner från 

grannlandet. Eftersom den svenska officiella statistiken 

inte tar hänsyn till lön som intjänats i annat land innebär 

detta att den verkliga inkomsten per invånare i dessa 

regioner är högre. Tidigare skattningar utgick från att så 

mycket som 15 procent av inkomsterna kan komma från 

andra länder i vissa gränsregioner, som dock som sagt 

inte direkt utgör en källa för lokala och regionala 

skatter. Detta bör tas i åtanke men förändrar således inte 

den allmänna bilden.  

Det finns en relativt tydlig geografisk tudelning när det 

gäller inkomsterna per invånare. Inlandets FA-regioner 

har i stort sett lägre inkomstnivåer per invånare än jäm-

förbara FA-regioner i södra Sverige, vilket talar för att 

avlägsenhet och tillgänglighet är relevanta faktorer i 

detta sammanhang. Det är dock framför allt storleken på 

FA-regionen som tycks vara avgörande för nivån på den 

genomsnittliga inkomsten i en region. Stora FA-

regioner som Stockholm, Göteborg, Malmö eller Lin-

köping-Norrköping har större per capita-inkomster än 

mellanstora FA-regioner eller de minsta regionerna. Det 

Figur 117 Regional inkomst (nattlönesumma) per 
invånare år 2013 
Källa: SCB/LISA 

Figur 118 Regional inkomst per capita och efter 
regionstorlek, år 2013 
Källa: SCB/LISA 
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statistiska sambandet är också tydligt. Detta mönster 

framträder även i figur 118 som visar inkomst per invå-

nare för olika regiongrupper. Landsbygdsregioner har 

enligt detta de lägsta per capita-inkomsterna. Men, det 

ska nämnas att utvecklingen har varit särskilt bra i dessa 

delar av landet.  

En på många håll vikande befolkning och ett ökande 

antal arbetstillfällen gör att många avlägsna FA-regioner 

höjde sina inkomster per invånare. Sammanlagt var den 

genomsnittliga inkomstökningen år 2003–13 30 000 kr i 

mycket avlägsna landsbygdsregioner och 28 700 kr i 

avlägsna täta regioner. Båda regiongrupper har således 

en bättre utveckling än gruppen storstadsregioner. Be-

tydligt mindre var inkomsttillväxten i andra region-

grupper – drygt 23 000 kr i landsbygdsregioner nära en 

stad. För riket ökade inkomsterna per invånare med 27 

000 kronor under samma period. Den mest positiva 

utvecklingen framkommer i FA-regionerna Kiruna och 

Gällivare med en ökning på över 65 500 kr per invånare 

under perioden. Överlag har utvecklingen varit positiv i 

stora delar av Norrland. Detta bekräftas i figur 120 som 

åskådliggör den årliga genomsnittliga utvecklingen i 

inkomst per invånare under perioden 2003–13. Det är 

bara FA-regionerna Halmstad, Vimmerby och Gotland i 

södra Sverige som kan matcha detta. Av storstads-

regionerna är förändringen bäst i FA-region Göteborg 

som har med 2,35 procent en förändring något större än 

genomsnittet för Sverige på 2,27 procent. Stockholm 

redovisar en årlig genomsnittlig nattlönesummatillväxt 

på 2,0 procent, klart sämre än genomsnittet. Anmärk-

ningsvärt är att många större FA-regioner såsom 

Eskilstuna, Nyköping-Oxelösund, Karlskrona, Sunds-

vall, Kristianstad-Hässleholm, Trollhättan-Vänersborg, 

Värnamo och Växjö har en mycket svag utveckling.  

Arbetspendlingen innebär att inkomster sprids till andra 

FA-regioner, vilket bidrar till den lokala skattebasen och 

den lokala befolkningens konsumtionsutrymme. För 

Sverige totalt kommer 8 procent av löneinkomsterna 

från en annan FA-region år 2013. Inkomster från annan 

FA-region kan dock vara betydligt större i enskilda 

regioner. I FA-regioner som Vansbro, Älmhult, Lidkö-

ping eller Vilhelmina utgör inkomster från annan FA-

region mer än 20 procent av samtliga löneinkomster i 

FA-regioner. Mindre är fenomenet i folkrika FA-

regioner. Men, räknat på kommuner är skillnaderna 

mellan olika delar av en större FA-region minst lika 

stora. 

Figur 119 Regionala inkomster (nattlönesumma) 
per invånare, år 2003 och 2013 efter region-
grupper (fasta priser 2013=100)  
Källa: SCB/LISA 

Figur 120 Årlig genomsnittlig tillväxt i regional 
nattlöneinkomst per invånare, år 2003–13,  
FA-regioner och fasta priser  
Källa: SCB/LISA 
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Förkortningar 

ESPON European Observation Network, Territorial Development and Cohesion. (EU-

program) 

FAD Företagens och arbetsställenas dynamik (SCB) 

FA-regioner Funktionella analysregioner (Tillväxtanalys) 

FEK Företagens ekonomi (SCB) 

LISA Longitudinell integrationsdatabas för sjukförsäkrings- och arbetsmarknadsstudier 

(SCB) 

NUTS Nomenklatur för statistiska territoriella enheter (fr. Nomenclature des Unités 

Territoriales Statistiques), (EU) 

OECD förkortning för Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (engl. 

Organisation for Economic Co-operation and Development) 

PTS Post- och telestyrelsen 

RAMS Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (SCB) 

Raps Regionalt analys- och prognossystem (Tillväxtanalys) 

RTB Registret över totalbefolkningen (SCB) 

SCB Statistiska Centralbyrån 

SNI Svensk Näringsgrensindelning (SCB) 
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Bilaga  

FA-regioner 

Tillväxtanalys har under 2015 reviderat indelningen av funktionella analysregioner (FA). Detta 

innebär att det nu finns 60 FA-regioner, till skillnad mot den förra indelningen, vilken bestod av 72 

FA-regioner. Indelningen grundar sig i en prognos för pendlingsmönstren 2025, där pendling över 

kommungräns är viktigaste faktorn. En ingående beskrivning finns i rapporten Funktionella analys-

regioner – revidering 2015 (Tillväxtanalys 2015) 

 

Kod Namn 
  

Kod Namn 
1 Malmö-Lund 

 

31 Vansbro 

2 Kristianstad-Hässleholm 32 Ludvika 

3 Karlskrona 
 

33 Avesta-Hedemora 

4 Älmhult-Osby 
 

34 Falun-Borlänge 

5 Ljungby 
  

35 Mora 

6 Halmstad 
  

36 Gävle 
7 Värnamo 

  

37 Bollnäs-Ovanåker 

8 Växjö 

  

38 Hudiksvall 

9 Kalmar 
  

39 Ljusdal 

10 Oskarshamn 
 

40 Härjedalen 

11 Västervik 
  

41 Östersund 

12 Vimmerby 
 

42 Sundsvall 
13 Jönköping 

 

43 Kramfors 

14 Borås 

  

44 Örnsköldsvik 

15 Göteborg 
  

45 Sollefteå 

16 Trollhättan-Vänersborg 46 Strömsund 

17 Lidköping-Götene 
 

47 Åsele 

18 Skövde-Skara 
 

48 Umeå 
19 Linköping-Norrköping 49 Lycksele 

20 Gotland 

  

50 Vilhelmina 

21 Nyköping-Oxelösund 51 Storuman 

22 Eskilstuna 
 

52 Skellefteå 

23 Stockholm 
 

53 Arvidsjaur 

24 Västerås 
  

54 Arjeplog 
25 Örebro 

  

55 Luleå 

26 Karlskoga 

  

56 Haparanda 

27 Karlstad 
  

57 Överkalix 

28 Västlandet 
 

58 Jokkmokk 

29 Torsby 
  

59 Gällivare 

30 Malung-Sälen 
 

60 Kiruna 
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Storstadsregioner

Kod Namn

1 Malmö-Lund

15 Göteborg

23 Stockholm

Täta regioner

Nära en större stad Avlägset belägna

Kod Namn Kod Namn

2 Kristianstad-Hässleholm 3 Karlskrona

4 Älmhult-Osby 10 Oskarshamn

6 Halmstad 11 Västervik

8 Växjö 18 Skövde-Skara

9 Kalmar 44 Örnsköldsvik

13 Jönköping 49 Lycksele

14 Borås 52 Skellefteå

16 Trollhättan-Vänersborg 56 Haparanda

19 Linköping-Norrköping 59 Gällivare

21 Nyköping-Oxelösund 60 Kiruna

22 Eskilstuna

24 Västerås

25 Örebro

26 Karlskoga

27 Karlstad

32 Ludvika

33 Avesta-Hedemora

34 Falun-Borlänge

36 Gävle

42 Sundsvall

48 Umeå

55 Luleå

Landsbygdsregioner

Nära en större stad Avlägset belägna Mycket avlägset belägna

Kod Namn Kod Namn Kod Namn

5 Ljungby 7 Värnamo 30 Malung-Sälen

17 Lidköping-Götene 12 Vimmerby 40 Härjedalen

41 Östersund 20 Gotland 46 Strömsund

28 Västlandet 47 Åsele

29 Torsby 50 Vilhelmina

31 Vansbro 51 Storuman

35 Mora 53 Arvidsjaur

37 Bollnäs-Ovanåker 54 Arjeplog

38 Hudiksvall 58 Jokkmokk

39 Ljusdal

43 Kramfors

45 Sollefteå

57 Överkalix

Indelning i regiongrupper 

I rapporten används en typologi av FA-regioner som gör det möjligt att på mer meningsfullt sätt 

gruppera och jämföra regioner med någorlunda likartade utvecklingsförutsättningar. Grupperingen 

bygger på relativt enkla och beprövade principer utformade av OECD respektive Eurostat för 

analyser i ett större internationellt sammanhang. En detaljerad genomgång av hur typologiseringen 

har tillämpats på FA-regioner finns i underlagsrapporten Tillväxtanalys (WP/PM 2011:47). Typo-

logisering av FA-regioner utifrån ett stad- land perspektiv. Vid behov används i rapporten en 

förenklad form av denna typologi som utgår från de tre huvudgrupperna: storstadsregioner, täta 

regioner och landsbygdsregioner. 
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Tillväxtanalys, myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och 
analyser, är en gränsöverskridande organisation med 60 anställda. 
Huvudkontoret ligger i Östersund och vi har verksamhet i Stockholm, 
Brasilia, New Delhi, Peking, Tokyo och Washington D.C. 

Tillväxtanalys ansvarar för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 
och därigenom medverkar vi till: 

•	 stärkt	svensk	konkurrenskraft	och	skapande	av	förutsättningar	för	fler	jobb	
	 i	fler	och	växande	företag

• utvecklingskraft i alla delar av landet med stärkt lokal och regional 
	 konkurrenskraft,	hållbar	tillväxt	och	hållbar	regional	utveckling

Utgångspunkten är att forma en politik där tillväxt och hållbar utveckling 
går hand i hand. Huvuduppdraget preciseras i instruktionen och i 
regleringsbrevet. Där framgår bland annat att myndigheten ska:

•	 arbeta	med	omvärldsbevakning	och	policyspaning	och	sprida	kunskap	om	
 trender och tillväxtpolitik 

•	 genomföra	analyser	och	utvärderingar	som	bidrar	till	att	riva	tillväxthinder

• göra systemutvärderingar som underlättar prioritering och effektivisering av 
 tillväxtpolitikens inriktning och utformning 

•	 svara	för	produktion,	utveckling	och	spridning	av	officiell	statistik,	fakta	från
	 databaser	och	tillgänglighetsanalyser

Om rapportserien:
Rapportserien	är	Tillväxtanalys	huvudsakliga	kanal	för	publikationer.	
I rapportserien ingår även myndighetens faktasammanställningar.

Övriga serier:
Statistikserien – löpande statistikproduktion.
Svar direkt – uppdrag som ska redovisas med kort varsel.
PM – metodresonemang, delrapporter och underlagsrapporter är exempel på 
publikationer	i	serien.

Foto:	Anders	Andersson/Scandinav	Bildbyrå
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