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Förord 

Tillväxtanalys ska enligt sin instruktion utifrån olika perspektiv utvärdera, analysera och redovisa 

effekter av statens åtgärder för hållbar tillväxt, konkurrenskraft och regioners utvecklingskraft i hela 

landet samt ge underlag och rekommendationer. Myndigheten har som ett led i detta fått uppdraget 

att beskriva tillståndet och utvecklingen i och inom Sveriges regioner. Syftet med rapporten är att 

återge en samlad bild av trender och strukturer viktiga för utvecklingen av den nationella tillväxtpo-

litiken. Rapporten kan även användas som referens för olika regioners analyser.  

Rapporten har utarbetats av Wolfgang Pichler. Marcus Jernström, Barbro Widerstedt, Markus Lind-

vert och Erik Fransson har bidragit med sammanställningen av statistik och beräkningar av olika 

indikatorer. Viktiga bidrag och synpunkter har lämnats av Torbjörn Danell och Inger Normark.  
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Sammanfattning 

• Geografisk koncentration är en viktig drivkraft för tillväxt och utveckling i och inom Sveriges 

regioner. Knappt hälften av befolkningen och mer än femtio procent av inkomsterna finns nu-

mera samlade i storstadsregionerna. Mot bakgrund av decennier av ökad befolknings- och in-

komstkoncentration är det svårt att se att denna utveckling skulle brytas eller vända framöver. 

• En ökad befolkningskoncentration är också den huvudsakliga trenden inom landets FA-

regioner. En i många FA-regioner sämre utveckling för landsbygdsbefolkningen i förhållande 

till tätortsbefolkningen tillåter slutsatsen, att befolkningskoncentrationen inom regionerna i stort 

kan likställas med en fortsatt urbanisering inom Sveriges FA-regioner. 

• Många FA-regioner har relativt goda flygförbindelser med regioner i Sverige och i utlandet. 

Det visar sig dock att möjligheten att med flyg nå ut till andra regioner många gånger är bättre 

än att kunna ta emot besökare från andra regioner. En förbättrad transportinfrastruktur minskar 

utbytesfriktionen mellan regioner och kan ha stor betydelse för regioners tillväxt. Förbättrade 

transportmöjligheter leder dock inte per automatik till en bättre utveckling i regionen. För att 

uppnå detta måste även andra tillväxtfaktorer finnas på plats.  

• Den kraftiga konjunkturnedgången under år 2009 medförde att den relativa mellankommunala 

pendlingsrörligheten minskade i 40 procent av FA-regionerna. För hela 2000-talet uppvisas 

dock en pendlingsökning och en fortsatt regionförstoring fast i en långsammare takt. Det visar 

sig också att antalet arbetsmarknadsregioner som utgörs av en kommun fortsatte att minska 

över hela perioden.  

• Även den inomregionala tillgängligheten uttryckt som närhet till dagligvaruhandel och grund-

skolor borde påverkas av en ökad befolkningskoncentration inom FA-regionerna. Tvärtom har 

dock avståndet till den kommersiella dagligvaruhandeln blivit längre i de flesta FA-regioner. 

Något bättre är dock utvecklingen för tillgänglighet till grundskolor.  

• Det är framför allt FA-regioner större än 100 000 invånare som upplever en befolkningstillväxt. 

Det behöver dock inte betyda att det inte kan finnas landsbygder, byar och orter där befolk-

ningsutvecklingen går mot strömmen.  

• Många regioner är beroende av inflyttning för att behålla sin folkmängd. Att flyttnettot har varit 

positivt i 41 FA-regioner beror till stor del också på den kraftiga invandringen under 2000-talet. 

Invandringen gynnar visserligen samtliga FA-regioner, men faktum kvarstår att invandrare inte 

sällan efter en tid flyttar vidare till andra, till synes, mer attraktiva regioner.  

• Det finns också en betydande antalsmässig obalans mellan åldersgrupperna. I flera mindre FA-

regioner närmar man sig en situation där det går en person i arbetsför ålder på en person i de 

övriga åldrarna. En prognos för år 2020 visar att nästan en tredjedel av FA-regionerna kan 

komma att befinna sig i detta läge.  

• Den generella utbildningsnivån för Sverige som helhet har ökat, även om stora regionala skill-

nader kvarstår. Utbildningsnivån är betydligt högre i de folkrikaste regionerna. Skillnaderna i 

utbildningsnivån mellan större och mindre FA-regioner har dessutom fortsatt att öka under 

2000-talet. Försörjningen med kompetent arbetskraft tycks på så sätt också bli ett större pro-

blem i många FA-regioner framöver.  

• Den långsiktiga sysselsättningstillväxten har varit positiv i 80 procent av FA-regionerna under 

perioden 2000-2009. Den dramatiska konjunkturnedgången i slutet av mätperioden hade dock 
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till följd att samtliga FA-regioner utom en region hade en negativ sysselsättningsutveckling år 

2009. Den snabba spridningen av nedgången visar på hur starkt sammanlänkade Sveriges reg-

ioner är.  

• Många mindre och avlägset belägna FA-regioner visar på en kraftig förbättring av andelen 

förvärvsarbetande i befolkningen. Faktum kvarstår att många av dessa regioner har en relativt 

hög arbetslöshet, särskilt bland den yngre befolkningen, och en allmänt hög missmatchning 

mellan utbud och efterfrågan.  

• Konjunkturnedgången år 2008-09 har särskilt berört tillverkningsindustrin och ledde till att 

näringsgrenen företagstjänster numera sysselsätter fler personer i Sverige än vad tillverknings-

industrin gjorde år 2009. Andelen sysselsatta inom denna näringsgren är dock fortfarande stor i 

ett antal mindre FA-regioner.  

• Det är framför allt mindre regioner som präglas av en hög arbetsställekoncentration. Detta tyder 

på att det ofta är de mindre regionerna som är mer sårbara för konjunkturella chocker. Det reg-

ionala näringslivet i större FA-regioner kännetecknas generellt sett av en hög branschdiversifie-

ring och en låg arbetsställekoncentration. 

• Fler än en miljon personer är sysselsatta i ett multinationellt företag. En relativt stor dominans 

av multinationella företag i en region kan uppfattas som en nackdel vid snabba konjunkturella 

förändringar. Det visade sig dock att närvaron av multinationella företag snarare är ett tecken 

på ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv. 

• Näringslivets dynamik redovisas som sysselsättningsförändringen vid nya, växande, krympande 

och nedlagda arbetsställen. Trots den kraftiga konjunkturnedgången under år 2009 skapades 

emellertid en kvarts miljon nya arbetstillfällen vid växande och nya arbetsställen. De störste 

förlusterna av arbetstillfällen skedde vid krympande arbetsställen. 15 procent av arbetstillfällen 

försvann dock vid nedlagda arbetsställen.   

• Antalet snabbväxande företag har minskat dramatiskt i det inledande skedet av konjunkturned-

gången för tre år sedan. I ett långsiktigt perspektiv har storstadsregionerna ett visst övertag vad 

gäller att frambringa snabbväxande företag. Men en relativt hög andel snabbväxande företag 

finns även i många, geografiskt avlägset belägna FA-regioner.  

• I likhet med att befolkningen i hög grad är koncentrerad till de största regionerna är även pro-

duktionsvärdena koncentrerade till ett fåtal FA-regioner. 54 procent av Sveriges totala daglöne-

summa härstammar från storstadsregionerna. Det är dock viktigt att påminna om att per capita 

skillnaderna av inkomster mellan Sveriges regioner är mycket små jämfört med andra länder.  

• Tillväxten av arbetsproduktiviteten har varit 1,9 procent i genomsnitt per år under perioden 

2000-2009. Den snabba efterfrågeminskningen under år 2008 ledde till en sämre arbetsproduk-

tivitetsutveckling i ett flertal av FA-regioner på grund av att antalet anställda, av olika skäl, inte 

minskade i samma utsträckning. Att företag så länge som möjligt försöker öka produktionen 

genom att utnyttja den då reducerade kapaciteten ledde dock ett år senare till en kraftig produk-

tivitetsökning långt över det långsiktiga genomsnittet för perioden 2000-2009.  

• Miljöpåverkan har blivit en allt viktigare tillväxtfråga och belyses här utifrån ett regionalt per-

spektiv. Både utsläpp av koldioxid och kväveoxider minskade i flertalet av FA-regioner. Ett an-

tal mindre, och avlägset belägna, FA-regioner har dock upplevt en ökning av CO2-utsläppen, 

vilket framför allt är ett resultat av en produktionsökning inom industrin.  
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Inledning 

Sveriges tillväxt är summan av den tillväxt som skapas i 

landets samtliga regioner. Denna insikt kan anses trivial, 

men har stor betydelse för hur det regionala tillväxtarbe-

tet genomförs i praktiken. Den politiska utmaningen är 

således att skapa förutsättningar för alla regioner att 

utifrån sina särdrag bidra till att generera mesta möjliga 

nationella tillväxt och välfärd. En stor del av ansvaret i 

denna process ligger hos regioner och kommuner. Ett 

stort ansvar ligger också hos regeringen som genom 

olika styrmedel strävar efter att förbättra tillväxtförut-

sättningarna i alla delar av landet.  

Syftet med denna rapport är, enligt regeringens uppdrag, 

att beskriva utvecklingen och tillståndet i och inom 

Sveriges funktionella analysregioner (FA-regioner). Det 

regionala tillväxtarbetet bör i så stor utsträckning som 

möjligt grunda sig på fakta och kunskap om de olika 

processer som pågår inom och mellan regionerna. Rap-

porten ger en samlad bild av trender och strukturer som 

är viktiga för utveckling av den nationella tillväxtpoliti-

ken. Tillväxtanalys uppdrag innebär också att bygga 

upp, förvalta och tillhandahålla en långsiktig kunskaps-

infrastruktur som är relevant för tillväxtpolitiken. Myn-

digheten har även ansvar för att tillhandahålla ett reg-

ionalt analys- och prognossystem (rAps). 

Den huvudsakliga kärnan i denna rapport är analyser 

och beskrivningar i form av indikatorer och mått, vik-

tiga i både internationella, nationella och regionala jäm-

förelser, samt för jämförelser över tid. De valda indika-

torerna är beprövade utifrån både ett vetenskapligt och 

ett policyinriktat perspektiv.  

I uppdraget ingår också att belysa inomregionala skill-

nader. Den geografiska storleken av Sveriges FA-

regioner gör att många lokala avvikelser och utveckl-

ingstendenser döljs, när redovisningen sker på denna 

nivå. Att synliggöra vissa inomregionala skillnader ska 

därför på ett övergripande sätt också ge intryck om 

eventuella skillnader och likheter mellan städer och 

landsbygder.  

Sammanställning av analyser och fakta sker utifrån två 

perspektiv, det nationella och det regionala. Rapporten 

består därför av två huvuddelar. Rapportens del ett utgår 

från ett nationellt perspektiv. Regionala förändringar 

och strukturer redovisas i sammanfattande indikatorer 

och mått. Den centrala frågan är om regionerna i sin 

https://www.h.scb.se/raps/
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helhet har utvecklats i den ena eller andra riktningen, 

hur den geografiska fördelningen i strukturer, utveckl-

ing och tillväxt ser ut, men också om skillnaderna mel-

lan regionerna har blivit större eller mindre. 

På så sätt beskrivs övergripande trender och processer 

som utgör en kontext för de regionala tillväxtförutsätt-

ningarna. 

I rapportens del två behandlas tillväxt utifrån regioner-

nas perspektiv. Denna del av rapporten innehåller därför 

indikatorer och mått som beskriver tillväxt och tillväxt-

potential för Sveriges samtliga FA-regioner och jämfö-

relser av hur enskilda regioner utvecklats i förhållande 

till övriga. Inomregionala skillnader i enskilda FA-

regioner belyses i den mån statistik finns tillgänglig och 

redovisas för olika tätorter (och stora tätorter), lands-

bygder och glesbygder (se bilaga). 

Diagram och kartor används i stor utsträckning i syfte 

att göra framställningen tydlig och överblickbar. De 

flesta indikatorer och mått kommer också att redovisas i 

tabellform på Tillväxtanalys webbplats, 

www.tillvaxtanalys.se. 

Rapportens båda delar behandlar följande teman:  

• territoriella förutsättningar, koncentration och till-

gänglighet, 

• befolkningsförändring och befolkningsstruktur, 

• utbildning och kompetensförsörjning, 

• sysselsättningsförändring och försörjningsmöjlig-

heter, 

• näringslivets struktur, dynamik, 

• regionernas ekonomiska utveckling och 

• miljöpåverkande utsläpp. 

Ovanstående aspekter av regional tillväxt utgjorde 

stommen i tidigare regionala beskrivningar, som t.ex. 

ITPS ”Regionernas tillstånd”, Nuteks ”Årsbok” och 

Glesbygdsverkets ”Sveriges gles- och landsbygder”, 

men återfinns även i motsvarande beskrivningar från 

EU-kommissionen, ESPON och OECD. Urvalet kan 

därför ses som en minsta gemensam nämnare, men även 

som en utgångspunkt för en rad fördjupade analyser, 

med anknytning till regionala frågeställningar.  

Den regionala tillväxtpolitiken ställs hela tiden inför nya 

utmaningar och frågeställningar, vilka bör reflekteras 

över i en rapport som beskriver regionernas tillstånd och 
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utveckling. För att denna rapport skall utvecklas trovär-

digt krävs ett långsiktigt perspektiv. Nya indikatorer 

kommer därför att prövas utifrån bestämda premisser 

såsom vetenskaplig och teoretisk validitet, tydlighet och 

begriplighet, regional jämförbarhet, samt datatillgäng-

lighet. Detta arbete bör också ske i samverkan med 

annat utvecklingsarbete inom berörda områden, myn-

digheter och organisationer.  

Med detta som utgångspunkt bör återigen påpekas att 

syftet med rapporten är i första hand att ge olika intres-

senter underlag för att kunna göra sig en egen bild av 

utvecklingen och tillväxten i regionen. Detta gäller 

särskilt del två som behandlar statistiska mått och indi-

katorer för samtliga 72 FA-regioner. 
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Regional indelning 

Med region avses generellt ett geografiskt område avgränsat från kringliggande områden. En region kan 

vara antingen administrativ eller funktionell. Administrativa regioner utgörs av exempelvis nationer, län 

och kommuner, vilka påvisar en nivåskillnad mellan centralmakt och lokalsamhälle, men administrativa 

regioner kan även avse transnationella områden. En funktionell region är ett avgränsat geografiskt om-

råde utifrån ett antal definierade och givna karaktäristika som bildar någon form av sammanhang. Såle-

des är det dessa kriterier som avgör på vilka grunder en region skapas.a I begreppet region finns även en 

distinktion mellan homogena och funktionella regioner. Med homogena regioner åsyftas regioner som i 

ett eller flera avseenden visar stor inre likformighet, men samtidigt klart skiljer sig från omgivande 

områden. Funktionella regioner är områden som hålls samman genom starka inre samband,b exempelvis 

en lokal arbetsmarknadsregion (LA-region). 

De regioner som studeras här är så kallade funktionella analysregioner (FA-regioner), vilka kan sägas 

vara en framskrivning av LA-regioner.d Således kan det sägas att FA-regioner är en presentation av hur 

det antas att LA-regionerna ska växa på sikt. Detta innebär därmed att FA-regionerna är resultatet av en 

regionförstoring av funktionella regioner. Då begreppet regionförstoring avser den process som innebär 

att regioner utvidgas geografiskt genom att mindre regioner knyts samman kan regionförstoring ses som 

ett alternativ till urbanisering. Därigenom blir regionförstoring ett alternativ till flytt som dessutom gör 

regionala strukturella förändringar mer lättöverkomliga. Det är dock viktigt att vara medveten om att 

detta endast gäller för funktionella analysregioner och inte för administrativa regioner.c 

a Rowntree, L., Lewis, M., Price, M. och Wyckoff, W., (2003), Diversity amid globalization – World regions, environment, 

development, Upper Saddle River: Prentice Hall. 
bSCB, (2010) Lokala arbetsmarknader – egenskaper, utveckling och funktion. 
c ITPS, (2008) Indikatorer för uppföljning av regional utveckling, R2008:003. 
dRegeringskansliet, (2008), PM: Regional tillgänglighet och regionförstoring – ett tvärsektoriellt perspektiv. 
d Nutek, (2001), Regionförstoring – Hur kan åtgärder i transportsystemet bidra till vidgade lokala arbetsmarknadsregioner? 

R2001:7. 
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1 Regional tillväxt utifrån 
ett nationellt perspektiv 

1.1 Geografisk koncentration, till-
gänglighet och tillväxt 

Förutsättningar för tillväxt ser olika ut beroende på var i 

landet man befinner sig och är en del av förklaringen 

varför utvecklingen tar olika banor i olika regioner. På 

ett övergripande plan tycks dock koncentration av eko-

nomisk aktivitet spela en avgörande roll för att skapa 

tillväxt1. En koncentration av ekonomiska aktiviteter 

uppstår i huvudsak på grund av att den ger fördelar för 

att driva företag, hitta rätt arbete och för att konsumera. 

Detta har lett till att en stor del av befolkning i Sverige 

och andra länder i världen väljar att bo i städer. Men 

sådana koncentrationsfördelar är inte begränsat till stor-

stadsagglomerationer utan kan också uppstå i mycket 

mindre skala. Exempelvis när olika företag och kun-

skapsproducenter samlas lokalt kring olika utvecklings-

processer2 eller när kommersiell och offentlig service 

samlas på samma ställe kan det skapade flödet av kun-

der ge underlag för ytterligare aktiviteter. Den geogra-

fiska koncentrationens generella karaktär belyses dock 

inledningsvis mer övergripande genom att mäta föränd-

ringarna mellan och inom landets 72 FA-regioner.  

Fortsatta koncentrationstendenser  

Sverige kan beskrivas som ett mycket glest befolkat 

land (figur 1-1). I själva verket är dock Sverige ett land 

med en mycket hög befolkningskoncentration. En stor 

andel av befolkningen bor således på en relativt liten del 

av Sveriges yta. Internationellt sett är befolkningskon-

centrationen mycket hög i Sverige och endast Kanada, 

Australien, Island, Mexico och Korea av OECD-

länderna uppmäter högre nivåer på en skala av motsva-

rande län i Sverige. Att en fortsatt ökande befolknings-

koncentration är fallet kan ses i figur 1-2. Sverige har 

under en lång period genomgått en process av geogra-

fisk befolkningskoncentration och utvecklingen har 

snarare tilltagit sedan början av 1990-talet. Men, det är 

trots allt, ett relativt långsamt utvecklingsförlopp. Skill-

naden i koncentrationen mellan år 1970 och 2010 är 

drygt fyra procentenheter, vilket resulterar i att Sverige i 

stort har ungefär samma geografiska befolkningsfördel-

ning som för 40 år sedan. Utvecklingen är inte heller 

                                                           
1 Lindell (2011);Stenkula M., Zenou Y. (2010); ITPS (2006) 
2 Tillväxtverket (2009) 
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Källa: SCB, koordinatsatt statistik  

Figur 1-1 Befolkning fördelad över en 
10*10 km raster  

Figur 1-2 Utveckling av den regionala 
befolkningskoncentrationen i FA-regioner 
1970-2010 

Källa: rAps  
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unik för Sverige. De flesta OECD-länder visar på lik-

nande utveckling3. Att Sverige uppnår relativt höga 

nivåer i detta avseende väcker dock tankar om var grän-

sen för denna utveckling går. Nästan hälften av Sveriges 

befolkning bor redan idag i någon av de tre största reg-

ionerna. Enbart huvudstads- FA-regionen utgör en fjär-

dedel av rikets befolkning och inte mindre än 87 procent 

av befolkningen bor i FA-regioner med över 100 000 

invånare. Även om denna utveckling kan ses som oro-

ande utifrån övriga regioners perspektiv, finns det hit-

tills knappast tecken på ett trendbrott i denna utveckl-

ing.  

Ökad inomregional befolkningskoncentration 

Frågan är om det finns motsvarande koncentrations-

tendenser även inom FA-regioner. Att det finns stora 

regionala skillnader vad gäller geografisk fördelning av 

befolkning kan redan urskiljas i kartan ovan (figur 1-1). 

Genom att tillämpa samma beräkningsmetod som för 

FA-regioner ovan kan det även fastställas ett mått på 

inomregionala skillnader för respektive FA-region. 

Utgångspunkt är befolkningsfördelningen i ett 10*10 

km raster. Jämförelsen mellan två tidpunkter ger 

sålunda en indikation på riktning och styrka av inom-

regionala koncentrationstendenser.  

I figur 1-3 visas de beräknade värdena för den inom-

regionala koncentrationen i landets 72 FA-regioner år 

2010. Det är framför allt gles- och landsbygdsregioner i 

de norra delarna av landet som präglas av en stark be-

folkningskoncentration inom regionerna. Detta antyder 

en viss motsättning till den alldagliga bilden av dessa 

delar av landet. Det som vanligen kallas för ”gles-

bygder” är alltså i många fall regioner som uppvisar en 

stark befolkningskoncentration. I de södra delarna av 

Sverige är den inomregionala befolkningskoncentratio-

nen lägre och befolkningen således mer spridd över FA-

regionens yta.  

Med några få undantag är den huvudsakliga trenden en 

förtätning av befolkningen inom FA-regionerna under 

perioden år 2000 till år 2010. Enbart en region upplever 

en negativ befolkningskoncentration, vilket innebär en 

större spridning av befolkningen än år 2000. Det finns 

dock generellt sett inga entydiga regionala mönster i 

styrkan av förändringen. De befolkningsmässigt största 

regionerna uppvisar relativt små inomregionala kon-

centrationstendenser, men det gör även vissa FA-

                                                           
3 OECD (2009) 

Figur1-3 Inomregional koncentrations-
förändring av befolkning, FA-regioner 
2000-2010  

 

Källa: SCB, koordinatsatt statistik  

Figur 1-4 Inomregional befolkningskoncent-
ration, FA-regioner 2010 på grundval av 
10*10 km rutor 

Källa: SCB, koordinatsatt statistik  
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regioner i Norrlands inland. Några större FA-regioner 

har relativt kraftiga koncentrationstendenser, medan 

andra har relativt svaga. 

Även om befolkningskoncentration tycks vara den hu-

vudsakliga trenden inom landets FA-regioner, säger det 

litet om eventuella förändringar i proportion mellan 

tätorts- och landsbygdsbefolkning. Frågan är alltså om 

den ökande befolkningskoncentrationen är ett resultat av 

befolkningsförändringar på landsbygder, respektive 

tätorter. Med hjälp av statistik om befolkningsutveck-

ling inom så kallade områdestyper4 enligt Glesbygds-

verkets definition kan ett eventuellt statistiskt samband 

med förändringar i regioners befolkningskoncentration 

fastställas. Enligt figur 1-5 korrelerar förändringen i 

befolkningskoncentration svagt negativt med lands-

bygdsbefolkningens utveckling och svagt positivt med 

tätortsbefolkningens utveckling. Med andra ord förkla-

rar befolkningsminskningen i FA-regioners landsbygder 

och befolkningsökningen i FA-regioners tätorter var sin 

del av den ökande befolkningskoncentrationen i landets 

regioner. Både tätorts- och landsbygdsområdenas be-

folknings-förändring tillsammans förklarar dock knappt 

hälften av FA-regionernas befolkningskoncentration.  

En möjlig slutsats är att befolkningskoncentrationen i 

stort även kan likställas med förbättrad tillgänglighet 

och en fortsatt urbanisering inom Sveriges FA-regioner, 

vilket borde bidra till tillväxt genom minskade geogra-

fiska transaktionskostnader och ökad konkurrenskraft.  

1.1.2 Tillgänglighet till nationella och 
internationella marknader  

Forskningen har visat att det finns en tydlig samvariat-

ion mellan infrastrukturinvesteringar och en långsiktigt 

ekonomisk tillväxt5. I enskilda länder och inte minst på 

regional nivå framkommer dock inte sällan avvikande 

resultat, vilket gör det svårare att få fram en någorlunda 

entydig tolkning vad gäller orsak eller samband6.  

Stora belopp satsas varje år på infrastruktur. Inte minst 

för att det anses att de varaktiga egenskaperna hos infra-

strukturen ger ett mera pålitligt bidrag till att skapa 

relativa produktivitetsfördelar än de geografiskt lättrör-

liga tillgångarna. På så sätt tillräknas infrastrukturut-

                                                           
4 För att förenkla modellen har områdestyperna tätortsnära 

landsbygder och glesbygder slagits ihop. Det samma gäller 

för tätortsområden (tätorter med minst 3000 inv).  
5 Fernald J.G. (1999). 
6 Straub S. (2008); Tillväxtanalys(2011a).  

Källa: SCB, koordinatsatt statistik  

Figur 1-5 Befolkningsförändring i 
landsbygder respektive tätorter och 
förändring i befolkningskoncentration 
2000-2010, FA-regioner  
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byggnaden också stor betydelse för den regionala till-

växten.  

OECD7, Världsbanken8 med flera menar dock att det 

behövs mer än infrastrukturinvesteringar för att skapa 

tillväxt i regioner. Infrastruktur anses därför snarare som 

en nödvändig, men otillräcklig förutsättning för att 

skapa tillväxt. Särskilt om det saknas andra komplemen-

tära resurser som kan hjälpa regionen att tillvarata de 

nya infrastrukturförutsättningarna. Investeringar bör 

därför sättas i relation till regioners förutsättningar och 

behov inte minst för att undvika att investeringar leder 

till oönskade, motsatta effekter, d.v.s. att den konkur-

renskraftigare, centrala regionen försvagar ekonomin 

och servicen på bekostnad av den perifera regionen9. 

När fokusen och medvetenheten väl ligger på regioners 

egna förutsättningar och resurser borde en förbättrad 

tillgänglighet till andra nationella och internationella 

marknader dock vara ytterligare en fördel för ökad till-

växt i regionen.  

Möjligheten att kunna resa med t.ex. flyg anses som en 

viktig förutsättning för att bedriva affärer på andra 

marknader i in- och utlandet. I många regioners tillväxt-

strategier har flygplatser, hamnar och högskolor blivit 

en strategisk tillväxtfråga som på så sätt också symboli-

serar kopplingen mellan det globala och det regionala.  

Konnektivitet med flyg visar hur väl en ort eller region 

är knuten till andra orter/regioner. Det kan på så sätt ses 

som ett mått för att identifiera orter/regioner som är väl 

sammanknutna med andra och vilka som halkat efter. 

Årlig återkommande statistik från myndigheten Trafik-

analys beskriver möjligheten att med flyg besöka eller ta 

emot besök från andra regioner i in- respektive utlandet 

över dagen. I figur 1-6 visas antalet destinationer i in-

och utlandet som kan nås från regioner i Sverige. Kartan 

visar relativt goda förutsättningar för att göra dagsbesök 

i många delar av landet. Förutsättningarna är dock 

sämre när det gäller att ta emot besökare från andra 

regioner i in- och utlandet, vilket redovisas i figur 1-7. 

Antalet flygförbindelser i framför allt norra Sverige står 

sig också väl jämfört med andra perifera europeiska 

regioner9  

                                                           
7 OECD (2009b).  
8 The World Bank (2009) 
9 Gløersen et al (2006) 

Figur 1-6 Antalet möjliga destinationer som nås 
från orter i Sverige för besök över dagen (Åt-
komlighet) 

Figur 1-7 Antalet möjliga avresorter som nå 
orter i Sverige för besök över dagen (Tillgäng-
lighet) 

Källa: Trafikanalys  

Källa: Trafikanalys  
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Vad menas med tillgänglighet? 

I generella termer är tillgänglighet en beskrivning av en individs möjligheter att ta del av något ef-

tersträvansvärt över ett rumsligt avstånd. Den mest fundamentala frågan kopplat till tillgänglighet är 

således; Tillgänglighet till vad? I begreppet ligger även frågan om vilka resurser och hur mycket av 

dessa som tas i anspråk då den eftertraktade målpunkten ska nås. Därmed består begreppet tillgäng-

lighet även av en del som beskriver den rumsliga förflyttningens resursåtgång. 

Rörlighet är ett begrepp nära förknippat med tillgänglighet. Skillnaden är att rörligheten mellan två 

punkter är den nyttjade tillgängligheten mellan samma punkter. Begreppet tillgänglighet visar såle-

des på vilka möjligheter till rörlighet som finns för en given individ.  

Den rumsliga rörligheten delas framförallt upp i kategorierna fysisk rörlighet och virtuell rörlighet.a 

Båda dessa rörlighetstyper ger möjlighet till en dubbelriktad interaktion över rumsliga avstånd. Fy-

sisk rörlighet är exempelvis flyttningar, arbetspendling och turism, medan exempel på virtuell rör-

lighet är distansarbete, tele- och videomöten och e-handel. Figuren nedan visar hur det är möjligt att 

kategorisera dessa begrepp. I figuren återfinns rörlighetstyperna på y-axeln och begreppstyperna på 

z-axeln. 

Tillgänglighet och rörlighet kan delas upp efter huruvida det gäller inter- eller intraregionala av-

ståndsöverbrygganden, vilka återfinns på x-axeln i figuren. Denna uppdelning är nödvändig för att 

definiera på vilken geografisk nivå tillgängligheten eller rörligheten studeras. 

 

En förändrad tillgänglighet som leder till en ökad rörlighet innebär att individens handlingsmöjlig-

heter blivit flera. En tilltagande rörlighet leder bland annat till ett ökat utbud av kontaktmöjligheter, 

service- och arbetskraftsutbud, ökade möjligheter att tillgodose specifika behov samt bättre möjlig-

heter att koordinera komplicerade aktivitetsmönster i rummet över tiden.b  

Effekterna av infrastrukturella investeringar som leder till en ökad tillgänglighet kan vara både posi-

tiva såväl som negativa för en region.c Tillgänglighet som fenomen är oftast dubbelriktat, vilket 

innebär att då tillgängligheten till en region ökar, ökar även möjligheterna att röra sig från regionen.  

aWilhelmson, B., 2002. Rörlighet och förankring – Geografiska aspekter på människors välfärd. Göteborg. Kulturgeografiska 

institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. 
bEllegård, K., Hägerstrand, T. och Lenntorp, B., (1977), Activity Organization and the Generation of Daily Travel: Two 

Future Alternatives, Economic Geography, vol. 53 2, s. 126-152. 

Holloway, L., och Hubbard, P., (2001), People and place – The extraordinary geographies of everyday life, Harlow: Pearson. 

Figur: Tillgänglighet och rumslig rörlig-
het samt hur denna kan studeras 
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1.1.1 Pendlingsrörlighet och region-
förstoring 

Arbetspendlingen har under de senaste två decennierna 

fått stor uppmärksamhet i den regionala tillväxtpoliti-

ken, då den anses kunna stärka arbetsmarknadens för-

måga att matcha utbudet och efterfrågan på arbetskraft 

vilket, således borde bidra till bättre fungerande lokala 

arbetsmarknader och en ökad regional konkurrenskraft. 

På så sätt utgör pendlingen också ett viktigt inslag i 

olika regioners möjlighet till kompetensförsörjning. 

Grundläggande geografiska egenskaper och infrastruk-

turella förutsättningar i en region utgör dock fortfarande 

ramen för hur stor arbetspendlingen kan vara. Mins-

kande transportkostnader borde dock även i detta avse-

ende lett till stora ökningar i både andelen pendlare och 

avståndet för arbetsresor.  

Andelen arbetspendlare har generellt sett ökat i landets 

FA-regioner. De största relativa förändringarna har 

enligt figur 1-8 dock inte skett i regiontypen storstads-

regioner utan snarare i regiontypen avlägset och mycket 

avlägset belägna regioner. Det kan ses som ett positivt 

tecken framför allt mot bakgrund av att många av dessa 

mindre regioner har en sårbar egen arbetsmarknad. 

Samtidigt är det nödvändigt att notera att uppgången i 

avlägset belägna regioner ofta skedde från mycket låga 

nivåer. Som framgår i figur 1-9 är den relativa arbets-

pendlingen i storstadsregioner i genomsnitt dubbelt så 

stor som i avlägset belägna regioner. Det är dock viktigt 

att poängtera att den huvudsakliga utvecklingen under 

2000-talet var en fortsatt ökning av pendlingsrörligheten 

i samtliga regiontyper. 

Ett avbrott i ökande arbetspendling inträffade i slutet av 

perioden år 2000 till år 2009. Med den kraftiga konjunk-

turnedgången under år 2008 har också den relativa 

pendlingsrörligheten minskat i 40 procent av FA-

regionerna. Grupperade i regiontyper visar dock bara 

storstadsregioner en negativ utveckling. Närmare be-

traktat är den negativa förändringen dock snarare ett 

resultat av en relativt stor befolkningstillväxt än en 

minskning i antalet pendlare.  

Andelen kvinnor som pendlar över kommungränser är i 

genomsnitt fem procentenheter lägre än för män. Som 

framgår i figur 1-10 är skillnaderna mellan kvinnor och 

män mindre än skillnaderna mellan olika FA-regioner. I 

regioner med en hög andel arbetspendlande män är 

också andelen arbetspendlande kvinnor högre. Ett avvi-

kande mönster åstadkommer dock FA-regioner av typ 

Figur 1-8 Förändring andel av befolkning 
20-64 år som arbetspendlar över kommun-
gräns 2000-2009, efter regiontyper 
(Index år 2000 = 100) 

Figur 1-9 Andel av befolkning 20-64 år i 
regiontyper som arbetspendlar över 
kommungräns 2000-2009  
(procent) 

Källa: SCB, LISA 

Källa: SCB, LOUIS 
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mycket avlägset belägna landsbygdsregioner, där kvin-

nor ofta har en mycket lägre andel arbetspendlare än 

män.  

Fortsatt regionförstoring men i långsammare takt 

De årliga mätningarna av pendlingsflöden mellan kom-

muner används också för att beräkna lokala arbetsmark-

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

skillnad från de över tiden fastlagda FA-regionerna, på 

eventuella förändringar i lokala arbetsmarknadernas 

geografi. I den senaste mätningen år 2009 kom SCB 

fram till 75 lokala arbetsmarknader, vilket innebär en 

minskning med 15 LA-regioner sedan år 2000. Minsk-

ningen av antalet LA-regioner visar också på en fort-

skridande regionförstoring i Sverige. Minskningstakten 

har dock avtagit under 2000-talet. Mellan år 2008 och år 

2009 skedde ingen förändring alls vad gäller antalet LA-

regioner. Även om antalet LA var oförändrat har antalet 

LA-regioner som består av en kommun minskat med två 

till 26. I figur 1-11 sammanfattas utvecklingen för 

denna LA-regions-typ och det framgår tydligt att även 

flera inlandskommuner i både norra och södra Sverige 

har kopplats ihop till större LA-regioner.  

En ökad arbetspendling på grund av lägre 

transportkostnader har positiva effekter på regioners 

produktivitet, agglomeration, konkurrens och 

arbetsmarknad. Det finns dock skäl att analysera nyttan 

i ett bredare perspektiv då negativa effekter kan 

upphäva fördelarna. I ett storstadsperspektiv10 finns det 

enligt OECD risker att trängseleffekter tar ut fördelen 

med förbättrad tillgänglighet. Det finns också sociala, 

inte minst gendermässiga och miljömässiga aspekter 

som starkare borde vägas in i de strategiska bedömning-

arna av pendlingen i landets regioner11,12. En växande 

mellanregional pendling kan på så sätt också vara ett 

tecken på en sämre fungerande bostadsmarknad. Svå-

righeten att få en bostad i en region kan tvinga fram ett 

pendlingsbeteende, vilket förmodligen ofta är fallet i de 

största regionerna13.  

                                                           
10 Trafikanalys (2011). 
11 Friberg T. (2009) 
12 Gil Sola, A. (2009) 
13 Eliasson K. et al (2007) 

Figur 1-10 Samvariation av andelen av 
kvinnor och män som arbetspendlar över 
kommungräns (20-64 år) år 2009, FA-
regioner. 

Figur 1-11 Kommuner som utgör egna 
lokala arbetsmarknadsregioner (LA) år 
2009 och kommuner integrerades i 
större LA under 2000-talet 

 

Källa: SCB, LISA 

Källa: SCB, LOUIS 
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1.1.2 Tillgänglighet till service 

En ökande befolkningskoncentration i de flesta FA-

regionerna borde i någon form också påverka den geo-

grafiska tillgängligheten till service- och samhällsfunkt-

ioner, såsom affär, sjukvård och skola. Ny forskning14 i 

ämnet bekräftar också att tillgängligheten till många 

servicefunktioner har förbättrats under perioden 1995-

2005. Det framkommer dock också att den faktiska 

restiden för att tillgodose olika behov ökade, vilket kan 

tyda på att människor i större utsträckning väljer ser-

vicefunktioner på andra grunder än närhet. Forskarna 

kommer också fram till slutsatsen att förbättringen inte 

så mycket beror på befolknings-omflyttningar utan 

snarare på en omstrukturering av servicen.  

…längre till dagligvaror  

En liknande iakttagelse gjordes också i Tillväxtverkets 

rapport konsumtion och handel15. Det lyfts bl.a. fram att 

dagligvaruhandeln under den senaste tiden genomgått 

en kraftigt ökad storskalighet och geografisk koncentrat-

ion, men att dessa koncentrationstendenser lika väl är ett 

resultat av förändrat konsumtions-beteende, som t.ex. 

kraven på ett större och billigare utbud. Antalet stor-

marknader ökade också från 91 till 150 enheter mellan 

år 2000 och år 2010, samtidigt som antalet dagligvaru-

butiker totalt minskade kraftigt från 6809 år 2000 till 5 

494 år 2010. 

En konsekvens av denna utveckling är att befolkningens 

genomsnittliga avstånd till en dagligvarubutik ökade 

från 1,87 till 2,01 minuters bilfärd under perioden 2000-

2010. Detta resultat bekräftas av forskningsresultaten 

ovan11. I 90 procent av FA-regioner har tillgängligheten 

till dagligvaruhandeln blivit sämre. Omfattningen varie-

rar dock kraftigt mellan och inom olika regiontyper 

(figur 1-13). Mycket avlägset belägna landsbygds-

regioner visar dock i genomsnitt en mindre kraftig för-

ändring, vilket kan ha att göra med att tillgängligheten 

till dagligvaruhandeln redan är många gånger mycket 

sämre än i andra delar av landet (figur 1-12). Det bör 

också nämnas att sammanlagt 152 000 pers. i Sverige 

har mer än 10 minuters bilfärd till närmaste butik16.  

                                                           
14 Haugen K. et al (2011). doi: 10.1111/j.1435-

5957.2011.00374.x   
15 Tillväxtverket (2010).  
16 Tillväxtanalys(2011) 

Figur 1-13 Förändring tillgänglighet 
till dagligvaruhandeln 2000-2010 

Figur 1-12 Geografisk tillgänglighet 
till dagligvaruhandeln 2010, FA-
regioner 

Källa: SCB koordinatsatt statistik, 

servicedata Tillväxtanalys 

Källa: SCB koordinatsatt statistik, 

servicedata Tillväxtanalys 
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…kortare till grundskolor 

Grundskolor används här för att spegla tillgänglighets-

förändringar på ett område där det förväntas att andra än 

marknadsmässiga antaganden styr utvecklingen.  

År 2010 fanns det 4691 grundskolor i Sverige, vilket är 

en minskning med 406 skolor sedan år 2000. Elevun-

derlaget minskade dock ännu kraftigare under denna 

period, vilket innebär att det genomsnittliga antalet 

elever per skola minskade med 9 elever till 195 elever. 

En elevs genomsnittliga avstånd till en grundskola år 

2010 är 2,3 kilometer.  

När det gäller att hitta ett regionalt mönster finns det 

likheter med dagligvaruhandeln. Avståndet är på samma 

sätt mycket längre i avlägset belägna regioner än i reg-

ioner nära städer. I 18 FA-regioner är det genomsnittliga 

avståndet till närmaste grundskola över 3,5 km och i 

fyra FA-regioner till och med över 7 km (figur 1-14). I 

fråga om förändringen mellan år 2000 och år 2010 är 

utfallet dock mindre tydligt. I 31 FA-regioner har den 

genomsnittliga tillgängligheten förbättrats. Sammanlagt 

kan en viss förbättring av tillgänglighet noteras mellan 

år 2000 och år 2010. Det framkommer dock en stor 

spridning inom olika regiontyper och de största skillna-

derna i utvecklingen kan hittas i avlägset belägna FA-

regioner.  

För dagligvaruhandeln och grundskoleverksamheten är 

det förmodligen också mindre troligt att serviceförsörj-

ningsproblemen kommer att försvinna med en ökad IT-

användning.17Arbetet med att utveckla lokal service i 

olika former kommer dock i högre grad vara beroende 

av att utnyttja marknadskrafter18. 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 måste också finnas en bättre samlokali-

sering och smartare fysisk planering av kommersiella 

och offentliga intressen för att öka själva marknadsplat-

sens attraktivitet.  

 

 

                                                           
17 Westholm E., Waldenström C. (2008) Kunskap om lands-

bygd. Dags för en ny agenda. Institut för framtidsstudier, 

arbetsrapport 2008:1. 
18 För en internationell översikt och problematisering se 

också OECD (2010): Strategies to Improve Rural Service 

Delivery.  

Figur 1-14 Geografisk tillgänglighet 
till grundskolor 2010 

Figur 1-15 Procentuell förändring av 
geografisk tillgänglighet till skolor, 
2000-10, FA-regioner 

Källa: SCB koordinatsatt statistik, 

servicedata Tillväxtanalys 

Källa: SCB koordinatsatt statistik, 

servicedata Tillväxtanalys 
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1.2 Befolkningsutveckling 

Sverige hade vid årsskiftet 2010/2011 en folkmängd på 

9,42 miljoner invånare, vilket motsvarar en ökning på 

1,33 miljoner personer sedan början av 1970-talet. 

Denna befolkningsökning har dock inte kommit alla 

regioner till del. Tvärtom, skillnaderna i olika regioners 

befolkningsutveckling är betydande och ställer många 

regioner redan i dag inför stora sociala och ekonomiska 

utmaningar. Befolkningsutvecklingen ger på ett över-

gripande plan också uttryck för regionens långsiktiga 

ekonomiska utveckling. 

Under loppet av knappt fyra decennier har befolkningen 

i de tre största FA-regionerna sammanlagt ökat med mer 

än en tredjedel. Samtidigt minskade befolkningen i 

samma proportion i många mindre regioner. Dessa 

skillnader kvarstår även i ett något kortare perspektiv 

och beskrivs i figur 1-16. Den visar befolkningsföränd-

ringen uppdelat på regionernas befolkningsstorlek. Reg-

ionernas storlek visar sig vara en viktig förklaring till 

befolkningstillväxt. Det är framför allt regioner med fler 

än 100 000 invånare som växer och regioner med färre 

invånare vars befolkning minskar. Denna utveckling 

speglas också i en tydlig tudelning av landet. Det är i 

större utsträckning mindre inlandsregioner i norr som 

upplever mest negativa förändringar. 

En kontinuerlig förskjutning av befolkning till större 

regioner kan visserligen ses som en övergripande trend, 

men utvecklingen är inte helt entydig. Under olika peri-

oder har den samlade bilden av FA-regioners befolk-

ningsutveckling varierat kraftigt (Figur 1-17). Både 

under 1970-talet och under åren 1987 - 1995 hade majo-

riteten av FA-regionerna en positiv befolkningstillväxt. 

Under andra perioder har befolkningstillväxten varit 

mer bekymmersam i de flesta FA-regioner. Vissa år 

under 1980- och 1990-talet hade mindre än 10 procent 

av Sveriges regioner en positiv befolkningstillväxt. I 

huvudsak var det då storstadsregionerna samt några 

större regioner som uppvisade positiva siffror.  

Trots att befolkningsutvecklingen kan framstå som 

dyster i detta avseende är det viktigt att komma ihåg att 

mer än hälften av landets befolkning bodde i någon av 

regionerna med positiv befolkningstillväxt. På samma 

sätt är det en relativt liten del av Sveriges befolkning 

som bor i en region med negativ befolkningstillväxt. 

Inte mer än 12 procent av befolkningen bodde i en FA-

region med befolkningsminskning år 2009.  

Källa: rAps 

Källa: rAps 

Figur 1-17 Andel FA-regioner med befolk-
ningsökning och andel befolkning som bor 
i FA-regioner med befolkningsökning 
(procent), 
år 1974 – år 2010 
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Figur 1-16 Årlig genomsnittlig befolk-
ningsutveckling 2000-2010 efter FA-
regioners befolkningsstorlek 

Källa: rAps 

Källa: rAps 



REGIONAL TILLVÄXT 2011 

23 

Befolkningsutvecklingen efter regiontyper 

I figur 1-18 framkommer utvecklingen under 2000-talet 

efter regiontyper19. Skillnader mellan och inom olika 

regiontyper är stora. Det är mycket avlägset belägna 

landsbygdsregioner som i genomsnitt minskar mest 

under perioden år 2000 till år 2010. Den genomsnittliga 

årliga förändringen är – 1,0 procent. Ingen FA-region i 

denna regiontyp uppvisar sålunda en befolkningstill-

växt. Ett liknande, men något gynnsammare mönster 

kan fastställas för de övriga regiontyper som saknar 

närhet till en större stad, d.v.s ett tätortsområde med 

minst 50 000 invånare. En genomsnittlig positiv befolk-

ningstillväxt kan enbart fastställas i regiontypen stor-

stadsregioner, täta regioner respektive landsbygdsreg-

ioner nära en större stad. Det finns dock en stor sprid-

ning mellan regionerna i samma grupp. Det är enbart 

FA-regioner i regiontypen storstadsregioner som uppvi-

sar en samlad befolkningstillväxt på hög nivå.  

Inomregionala skillnader i befolkningsutveckling 

Det ska dock påminnas om att mönstret i befolknings-

förändringarna är beroende av på vilken geografisk nivå 

analysen äger rum. Med FA-regioner som utgångspunkt 

pekar utvecklingen tydligt på en tilltagande befolk-

ningskoncentration till större regioner. Även analysen 

om utvecklingen av den geografiska koncentrationen 

inom regioner visar på samma tilltagande riktning inom 

regionerna. Trots att befolkningsutvecklingen i och 

inom FA-regioner pekar på en fortsatt urbanisering 

finns det platser på landsbygder och även tätorter som 

går mot strömmen. Forskare har också påpekat att det är 

ofta specifika platser eller vissa miljöer, snarare än 

landsbygden i stort, som attraherar människor20. På 

många platser har befolkningen utanför de större tätor-

terna ökat och detta mönster gäller även i glest befol-

kade regioner.  

I Figur 1-19 visas befolkningsutvecklingen mellan år 

2000 och år 2010 för 10*10 km rutor. Det framkommer 

visserligen att befolkningstillväxten är starkt koncentre-

rad till större städer, men det finns även många platser 

långt från större städer och tätorter som uppvisar en 

tillväxt i befolkningen. På så sätt bekräftas påståendet 

ovan. 

 

                                                           
19 En detaljerad beskrivning kan läsas i bilagan. 
20 Westholm, E. (2004).  

Källa: rAps 

Figur 1-19 Befolkningsförändring 
inom FA-regioner, år 2000-10 

Figur 1-18 Årlig genomsnittlig befolk-
ningsutveckling 2000-2010 efter FA-
regioner och regiontyper 

Källa: SCB, koordinatsatt statistik  

Källa: rAps 
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Framtida regional befolkningsutveckling  

Avsnittet avrundas med en kort blick framåt vad gäller 

regioners befolkningsutveckling. Den prognos som 

används har presenterats i samband med en rapport om 

regionernas arbetskraftsförsörjning21 och sträcker sig till 

år 2020. Det kan konstateras att befolkningstillväxten 

framför allt sker i de största regionerna. I de mindre 

regionerna förväntas befolkningsutvecklingen vara 

negativ (figur 1-20). Det är inte enbart FA-regioner i 

norr som förväntas minska utan även ett antal mindre 

regioner i södra Sverige. Det finns naturligtvis en viss 

osäkerhet om prognosen verkligen inträffar och denna 

osäkerhet är av statistiska skäl störst i de minsta regio-

nerna.  

1.3 Demografiska trender  

I föregående avsnitt presenterades den regionala och 

inomregionala befolkningsutvecklingen i stort. Föränd-

ringen i regioners befolkningsstorlek är dock ett resultat 

av förändringen i fyra komponenter: antalet födda och 

döda och antalet in- respektive utflyttningar i en region. 

Således ingår dessa fyra komponenter också i den de-

mografiska ekvationen gällande en regions eller en plats 

befolkningsutveckling. Att bedöma konsekvenserna av 

utvecklingstrender är också av fortsatt stort intresse i 

Sverige och internationellt22. De demografiska utma-

ningarna i Norden utgör emellertid också en prioriterad 

frågeställning för en arbetsgrupp om den tredje generat-

ionens regionalpolitik i Norden23.  

Den naturliga befolkningsförändringen beskrivs av 

födelsenettot som är skillnaden mellan födda och döda. 

Nettomigrationen är skillnaden mellan in- och utflytt-

ning, flyttnettot. 41 FA-regioner har haft en positiv 

nettomigration under perioden 2000-2010, men bara 12 

regioner en positiv naturlig befolkningsförändring under 

samma period. Om detta jämförs med situationen under 

1990-talet (figur 1-21) visar det sig att det har blivit 

betydligt fler regioner som har ett positivt flyttnetto, 

samtidigt som det har blivit färre regioner med ett posi-

tivt födelsenetto. Denna utveckling visar att även den 

naturliga befolkningsförändringen påverkas av flytt-

strömmarna24.  

                                                           
21 Tillväxtanalys (2010) 
22 Hansen et al (2011)  
23 Nordiska ministerrådet 2011-11-21  
24 Amcoff J., Westholm E. (2006). 

Figur 1-20 Prognos befolkningsförändring år 2008-
2020, FA-regioner 

Figur 1-21 Genomsnittligt årligt flyttnetto och 
födelsenetto i procent av medelfolkmängden 
2000-2010 och 1990-2000 

Källa: rAps 

Källa: rAps (prognos), WSP 

http://www.norden.org/sv/nordiska-ministerraadet/ministerraad/nordiska-ministerraadet-foer-naeringsliv-energi-och-regionalpolitik-mr-ner/institutioner-samarbetsorgan-graensregioner-och-arbetsgrupper/arbetsgrupper/arbetsgrupp-foer-tredje-generationens-regionalpolitik-under-aek-r
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Flyttströmmarna och konjunkturella förändringar 

Inrikes flyttningar över FA-regiongräns har under det 

senaste decenniet legat på en nivå om cirka 2,7 personer 

per 100 invånare. Detta kan jämföras med flyttningar 

över kommungräns, respektive länsgräns, som visar på 

en relativ intensitet på 4,9 respektive 2,5 personer per 

100 invånare. De flesta flyttrörelserna sker alltså i 

närmiljön. Flyttintensiteten för åren 2008 och 2009 över 

FA-gränser ligger något under genomsnittet för hela 

perioden 1997-2010, vilket kan förklaras med det kraf-

tigt försämrade läget på arbetsmarknaden sedan år 

200825. En liknande förändring kan också fastställas 

under konjunkturnedgången i början av 2000-talet. 

Under år 2010 var flyttintensiteten dock över genom-

snittet för hela perioden, vilket talar för en viss förbätt-

ring på arbetsmarknaden, men kan också förklaras med 

relativt stora födelsekohorter 19 åringar som fortsätter 

utbildningen på olika högskoleorter.  

I figur 1-22 visas den relativa flyttintensiteten efter 

åldersgrupper och det framkommer att samtliga ålders-

grupper i arbetsför ålder har en negativ utveckling mel-

lan år 2007 och år 2009. Undantaget är gruppen 15-19- 

åringar, som till skillnad från övriga grupper visar en 

ökande flyttintensitet. Störst är minskningen i ålders-

grupper som står i början av arbetslivet. Då dessa ål-

dersgrupper också svarar för den största delen av de 

inrikes flyttrörelserna över FA-regiongräns, bidrar dessa 

också mest till minskningen. Mellan år 2009 och år 

2010 har dock utvecklingen vänt för de flesta ålders-

grupperna. Undantaget är åldersgruppen 20-24 år som 

även under denna period redovisade en lägre flyttinten-

sitet än för både år 2007 och år 2009. Det bör noteras att 

flyttfrekvensen för 20-24 -åringar minskade över hela 

perioden år 2000 till år 2010. Skillnaden i flyttfrekven-

sen mellan kvinnor och män är dock fortfarande stor, 

även om den har blivit något mindre på senare år.  

Typologisering av regioner och platser efter den 

demografiska utvecklingen 

Sammanlagt har de flesta FA-regionerna ett positivt 

flyttnetto, men bara i ett fåtal regioner räcker överskot-

tet till för att kompensera underskottet i den naturliga 

befolkningsförändringen. I kartan över FA-regioner i 

Figur 1-24 redovisas en typisering av regionerna avse-

ende en hållbar förändring i de demografiska kompo-

                                                           
25 Förändringar i flyttströmmar iakttogs även i U.S.A. se t.ex. 

Washington Post 2009-12-24. Recession Alters Migration 

Patterns in U.S.  

Figur 1-22 Flyttfrekvens över FA-regiongränser per 
100 invånare, 2007, 2009 och 2010 

 

Källa: rAps 

Figur 1-23 Flyttfrekvens över FA-
regiongränser för kvinnor och män i ålders-
gruppen 20-24 å, 2000-2010 

 

Källa: rAps 

Källa: rAps 

Källa: rAps 

http://online.wsj.com/article/SB126161850282503693.html?mod=WSJ_hps_MIDDLEForthNews
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nenterna26. Av de 24 regioner som har befolkningstill-

växt är det bara 10 FA-regioner som är ”dubbelt posi-

tiva”, d.v.s. har både ett positivt inflyttnings- och posi-

tivt födelsenetto. I resterande 14 regioner med befolk-

ningsökning är den naturliga befolkningsutvecklingen i 

obalans, vilket gör att regionernas demografiska ut-

veckling är starkt beroende av en fortsatt inflyttning. 

Regioner där födelsenettot kompenserar ett negativt 

flyttnetto saknas helt. I gruppen tillbakagående regioner 

dominerar FA-regioner som har både ett negativt flytt-

netto och ett negativt födelsenetto. Det medför att det är 

svårt att få en demografisk hållbarhet i dessa regioner. 

Läget är visserligen något bättre i tillbakagående FA-

regioner med inflyttningsöverskott, men även här be-

döms den långsiktiga hållbarheten vara svag. Detta 

gäller även för de två tillbakagående regionerna som har 

ett positivt födelsenetto. På sikt kommer även dessa två 

regioners födelseöverskott att påverkas negativt till följd 

av fortsatt utflyttning av främst unga invånare. 

Den demografiska typologiseringen av FA-regioner 

understryker i stort den välbekanta bilden av utveck-

lingsförutsättningar i Sverige. Det är å ena sidan regio-

ner i norra Sveriges inland och i de mindre regionerna i 

södra Sverige som har, ur ett demografiskt perspektiv, 

de största utmaningarna. Å andra sidan har de befolk-

ningsmässigt stora regionerna de mest gynnsamma 

förutsättningarna med en befolkningstillväxt genom ett 

överskott av både antal födda och antal inflyttare.  

Invandringens regionala effekter 

Typologiseringen ovan visar att många regioner är be-

roende av ett positivt flyttnetto. I 41 FA-regioner har 

flyttnettot varit positivt under perioden 2000-2010. Att 

en stor del av FA-regionerna uppvisar ett positivt flytt-

netto beror dock även på den kraftiga invandringen till 

Sverige som även under år 2010 låg på knappt 99 000 

personer, det vill säga något lägre än år 2009. Statistik 

från OECD visar också på en sjunkande internationell 

migration under år 2009. Anledningen är enligt OECD 

ett minskande arbetskraftsbehov på grund av det kon-

junkturella läget. OECD påpekar dock att tillbaka-

gången är något lägre än förväntad, vilket kan förklaras 

                                                           
26 Typologiseringen har använts i ett forskningsprojekt om den 

demografiska utvecklingen i Europa, ESPON & ITPS (2002). 

Figur 1-24 Typologisering av den demo-
grafiska utvecklingen 2000-2010, FA-
regioner, 10*10 km rutor 

Källa: rAps  
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med demografiska problem och en överhängande risk 

på arbetskraftsbrist i många europeiska länder27.  

Samtliga regioner i Sverige har kvar ett positivt över-

skott gentemot utlandet för perioden 2000-2010, men 

det visar sig att överskottet inte räcker till i alla regioner 

för att kompensera för det negativa flyttnettot inrikes 

(jämför delen av diagrammen som ligger under den 

diagonala linjen i figur 1-25). 

Då inrikes flyttningar undersöks närmare framkommer 

det, att även en del av invandrarna väljer att flytta vidare 

till andra regioner. En analys av invandrare28 som kom 

till Sverige under 2000-talet visar att cirka 15 procent 

(eller 70 000 av 470 000 personer) av invandrarna fanns 

i en annan FA-region år 2009 än invandringsregionen. I 

vissa mindre regioner var det hela 70 procent av invand-

rarna som valde att flytta vidare. I de folkrikaste region-

erna var det däremot så många som 90 procent av in-

vandrarna som stannade kvar. En mer relevant fråga är 

dock vilka regioner som attraherar dessa invandrare. Är 

det de största regionerna som drar till sig ytterligare 

invandrare, eller går flyttströmmen till andra regioner? I 

kartan till vänster (figur 1-26) redovisas FA-regioner 

som gynnas, respektive missgynnas, av invandrarnas 

inrikes omflyttning. Regioner med ett värde större än 

100 hade år 2009 ett större antal invandrare än vad de 

hade genom direkt invandring under perioden. Regionen 

har alltså också ett inrikes flyttöverskott i denna grupp 

av invandrare. De FA-regioner som ligger på ett värde 

under 100 redovisar däremot ett underskott för denna 

grupp, vilket innebär att en del av invandrarna flyttade 

vidare till andra regioner. En slutsats är att invandrarnas 

inrikes omflyttning i stort speglar inrikes omflyttning i 

stort – regioner med en stor och differentierad arbets-

marknad lockar i högre utsträckning till sig invandrare 

från andra regioner. Det är dock inte enbart de folkrik-

aste regionerna som drar till sig invandrare från andra 

regioner, även flera mindre har till synes en högre at-

traktivitet än andra jämnstora regioner. Värt att notera är 

dock att en inte obetydlig del av invandrarna stannar 

också kvar i de regioner som de först kom till.  
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http://www.oecd.org/document/3/0,3746,en_21571361_4431

5115_48337411_1_1_1_1,00.html (besök september 2011) 
28 Som invandrare avses här personer som inte hade svenskt 

medborgarskap vid invandringstillfället, är från ett land utan-

för Norden och som fanns i befolkningsregistret år 2009. 

Figur 1-25 Inrikes och utrikes flyttnetto per 100 
invånare, 2000-2010, FA-regioner 

Figur 1-26 Kvoten av antalet invandrar som bor i 
regionen år 2009 och antalet invandrare som kom till 
regionen under 2000-2009  

Källa: rAps  

Källa: SCB, RTB 

http://www.oecd.org/document/3/0,3746,en_21571361_44315115_48337411_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/3/0,3746,en_21571361_44315115_48337411_1_1_1_1,00.html
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Tätorter med befolkningsökning 

Rapport Tillväxtanalys (2011:11) Orter med be-

folkningsökning perioden 2000-2010 visar befolk-

ningsutvecklingen inom Sveriges tätorter (200-10 

000 invånare) under åren 2000-2010 utifrån SCB 

tätortsavgränsning 2010. Totalt finns 1838 tätor-

ter som ökat i befolkning och av dessa har 543 

haft en befolkningsökning om minst fem procent 

under perioden.  

Det stora flertalet av dessa tätorter ligger inom 45 

minuters pendlingsavstånd med bil från en resi-

densstad eller storstad och 58 procent ligger nära 

någon av de största städerna, Stockholm, Göte-

borg eller Malmö. Befolkningstillväxten sker såle-

des till största delen kring och nära de större 

städerna. Det finns dock ett 70-tal orter som lig-

ger mer perifert i förhållande till en större stad 

och i rapporten ges exempel på några av dessa. De 

studerade orterna tycks ha en speciell prägel, 

exempelvis pendlingsorter, gränsorter, turistor-

ter, sjönära orter och orter med utpräglad by-

anda/varumärke.  

Attraktivitet inte bara handlar om att få andra att 

besöka eller bosätta sig på en plats. Det handlar i 

lika hög grad om att skapa ökad livskvalitet för de 

boende på platsen och ortens näringsliv. Utan ett 

engagemang från de folkvalda företrädarna och ett gott samarbete mellan regionala, 

kommunala och lokala företrädare, riskerar processer och handlingskraftiga initiativ att 

stanna av. 

Förekomsten av eldsjälar och starka sociala nätverk är också viktiga faktorer som har 

lyfts fram både i teorin och i praktiken. 

  

Figur: Tätorter med befolkningsökning 
5 procent och över under 2000-talet 

Tillväxtanalys (2011) 
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1.4 Befolkningsstruktur 

Befolkningsutvecklingen och dess underliggande demo-

grafiska faktorer har givetvis stor betydelse för en håll-

bar utveckling i Sveriges regioner. Rörlighet in och ut ur 

regioner påverkar i sin tur även befolknings-strukturen, 

både i ett kortsiktigt och i ett långsiktigt perspektiv. Att 

rörligheten inte är jämnt fördelad över olika befolk-

ningsgrupper spelar naturligtvis också roll i denna pro-

cess. Ålder, utbildningsnivå, kön eller invandrarbak-

grund tycks påverka val av boendemiljöer och arbets-

marknadsregion. Det visar sig därför att koncentrations-

tendenser inte bara avspeglas i en ökad divergens mel-

lan regionernas befolkningstal, utan också i geografiska 

obalanser mellan olika åldersgrupper, utbildningsnivåer, 

kön och befolkning med utländsk härkomst. I figur 1-27 

beskrivs utvecklingen av den geografiska koncentrat-

ionen för olika åldersgrupper.  

Figuren visar att den geografiska koncentrationen är 

betydligt högre i åldersgruppen 20-29 år än i de övriga 

åldersgrupperna. Koncentrationen har dessutom ökat 

snabbare för denna åldersgrupp än för de andra. Inte 

oväntat står den äldre delen av befolkningen för relativt 

låga värden, även om koncentrationen över tiden har 

ökat också för denna grupp. Skillnaderna i koncentrat-

ion har även ökat mellan den äldre delen av befolkning-

en och övriga åldersgrupper. Resultatet av denna ut-

veckling är en ojämn åldersstruktur i många FA-

regioner. Denna obalans mellan olika åldersgrupper och 

regioner är en relevant frågeställning även utifrån ett 

tillväxtperspektiv. Åldersstrukturen påverkar inte bara 

aktuella frågor som arbetskraftsförsörjning i regionerna. 

Den ger också långsiktiga implikationer för utveckling 

och utformning av den offentliga sektorn och utveckling 

av skatteintäkter i regionerna. Det är därför inte förvå-

nande att frågan har fått stor uppmärksamhet i den nat-

ionella och internationella debatten. 

1.4.1 Befolkningens åldersstruktur 

Åldersstrukturen i olika länder och regioner beskrivs på 

skilda sätt och det finns mycket litteratur som beskriver 

åldersstrukturens effekter på den ekonomiska utveck-

lingen32. Här fokuseras framför allt på relationen mellan 

i huvudsak beroende åldersgrupper (0-19 år samt 65 år 

och äldre) och åldersgruppen som utgör befolkningen i 

arbetsför ålder (20-64 år), det vill säga den så kallade 

försörjningskvoten. Måttet beräknas som befolkning i 

de beroende åldersgrupperna som andel av befolkning i 

arbetsför ålder.  

Figur 1-27 Geografisk koncentration av olika 
befolkningsgrupper beräknad för FA-regioner, 
1970-2008 

Källa: rAps  
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Under de senaste fyra decennierna har den svenska 

försörjningskvoten legat relativt konstant på omkring 70 

procent. Denna skenbart odramatiska utveckling för 

riket som helhet bör dock ställas i kontrast till den reg-

ionala utvecklingen, där det råder en stor spännvidd 

mellan den största och minsta kvoten. Intressant i detta 

sammanhang är inte enbart extremvärdena, utan också 

hur spridningen i samtliga regioner har förändrats över 

tiden. Detta presenteras här i figur 1-28.  

Det visar sig att spridningen av försörjningskvoten mel-

lan regionernas värden endast ökat lite under de senaste 

två decennierna. Samtidigt har medianen snarare mins-

kat än ökat. Huvuddelen av regionerna ligger visserligen 

över värdet för riket (kryss i figuren) men följer i stort 

sett samma trend. Det är utvecklingen i den översta 

kvartilen som ger upphov till en större spridning mellan 

regionerna.  

Försörjningskvoten, som ett mått på obalansen i ålders-

strukturen, har dock kritiserats för att den kan dölja 

viktiga förändringar i den underliggande åldersstruktu-

ren. Kvoten beskriver den aktuella situationen men 

säger inget om åldersstrukturens utveckling på sikt. 

Att relatera den arbetsföra befolkningen till antingen 

den yngre eller äldre befolkningen ger för det mesta en 

bättre bild över förändringen i åldersstruktur. Detta sker 

genom att beräkna yngre- samt äldrekvoten. Att så är 

fallet framgår tydligt i figur 1-28 (yngrekvot, äldrekvot). 

Medan det skett en liten förändring över tiden av för-

sörjningskvoten för riket totalt sett, har yngrekvoten 

minskat och äldrekvoten ökat.  

Dessa trendmässiga skillnader i den underliggande ål-

dersstrukturen har på sätt och vis bidragit till en jämnare 

utveckling av försörjningsbördan i stort. Faktum kvar-

står dock att yngre- och äldrekvotens utveckling över 

tiden slår olika i olika regioner. Medan de regionala 

skillnaderna i yngrekvot blivit mycket mindre, har 

spridningen i äldrekvot ökat under samma tidsperiod. 

Det är återigen ökningen i den översta kvartilen som lett 

till en större spridning mellan regionerna. Det visar sig 

också att fler än hälften av de 72 FA-regionerna har en 

äldrekvot på över 40 procent. I dessa regioner går det 10 

personer i arbetsför ålder på 4 personer i åldrarna 65 år 

och äldre. Samtidigt bör man notera att dessa regioner 

sammanlagt bara står för 7,2 procent av Sveriges be-

folkning totalt. 
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Figur 1-28 Regional spridning av försörjnings-
kvot, yngrekvot och äldrekvot, FA-regioner, år 
1970-2009 
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Källa: rAps  
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Åldrande regioner och framtiden 

Frågan är emellertid om det regionala mönstret kommer 

att befästas, eller om det är ett övergående problem? 

Försörjningskvoten för riket som helhet har varit i det 

närmaste oförändrad under det senaste halvseklet. 

SCB:s prognoser29 över den framtida befolknings-

utvecklingen pekar dock på en snabbt växande försörj-

ningsbörda under de kommande 40 åren. Ökningen 

beror till största delen på att stora födelsekullar går i 

pension, fyrtiotalistgenerationen fram till år 2015 och 

sextiotalisterna under åren 2025-203530,31. Dessutom 

ökar medellivslängden successivt under perioden, med 

nästan fem år för män och knappt fyra år för kvinnor. 

Andelen barn och ungdomar beräknas ligga kvar på 

ungefär samma nivå. Sammantaget innebär utveck-

lingen en kraftigt ökad försörjningsbörda för riket, från 

dagens nivå på 70,3 procent till långt över 80 procent år 

2050. En aktuell prognos för utvecklingen i FA-regioner 

för de närmaste tio åren presenterades nyligen av Till-

växtanalys32. Beräkningar visar att 20 FA-regioner 

kommer att ligga på en försörjningskvot över 100 pro-

cent. Detta kan jämföras med dagens situation, där end-

ast sex FA-regioner har en försörjningskvot på över 90 

procent och bara en region ett värde över 100 procent. 

Försörjningskvoten förväntas öka i samtliga regioner. 

Det innebär att inte ens de nio regionerna med befolk-

ningstillväxt i åldersgruppen 20-64 år förväntas undgå 

en försämring. I de övriga regionerna är det inte heller 

alltid en ökning av den äldre befolkningen som slår 

hårdast, utan i de flesta FA-regionerna innebär en för-

sämring av försörjningskvoten framför allt en kraftig 

minskning av arbetskraften. Enligt denna prognos 

kommer enbart nio regioner att ha en positiv utveckling 

i åldersgruppen 20-64 år. Skillnaderna mellan FA-regio-

nerna kommer enligt denna prognos att tillta de kom-

mande tio åren. Beräkningar visar att försörjningskvoten 

i många regioner kommer att närma sig 100 procent. 

Även om storstadsregionerna troligen kommer att ha 

betydligt lägre försörjningsbörda kommer även kvoten i 

dessa regioner att ligga åtminstone upp till 10 procen-

tenheter högre än dagens nivåer.  

                                                           
29 SCB (2009) 
30 Lindh (2006) 
31 Persson, Nygren (2001) 
32 Tillväxtanalys(rapport 2010:06) 

 Källa: rAps 

(prognos), WSP 

Figur 1-29 Förändring försörjningskvot 2009-2020,  
FA-regioner 

Figur 1-30 Försörjningskvot 2020, FA-regioner 

 Källa: rAps  

(prognos), WSP 
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1.4.2 Den utlandsfödda befolkningen  

Drygt 1,38 miljoner människor var år 2010 födda i ett 

annat land än Sverige. Det motsvarar en andel på 14,7 

procent. Om man räknar bort personer födda i ett annat 

nordiskt land var andelen knappt 12 procent. Den reg-

ionala fördelningen av utlandsfödda personer är mycket 

ojämn (figur 1-31). Jämfört med befolkningen totalt är 

den utlandsfödda befolkningen ännu starkare koncentre-

rad till ett fåtal regioner. 90 procent av befolkningen 

född utanför Norden finns således i en fjärdedel av 

landets FA-regioner. Men, utifrån den tidigare beskrivna 

demografiska och ålderstrukturella utvecklingen är den 

utlandsfödda befolkningen en betydelsefull grupp för 

samtliga FA-regioner. Den utlandsfödda befolkningen 

är i regel yngre och ger därmed ett positivt tillskott till 

den minskande andelen befolkningen i arbetsför ålder i 

många regioner.33  

Det är också regiontyp storstadsregioner som med 15 

procent redovisar den största andelen befolkning född i 

ett land utanför Norden. I de andra regiontyperna är de 

utlandsfödda befolkningsandelarna betydligt lägre. 

Detta speglar på sätt och vis också den tidigare be-

skrivna sekundäromflyttningen till större regioner. Den 

utlandsfödda befolkningen har dock ökat i samtliga 

regiontyper. Relativt sett till och med mest i mycket 

avlägset belägna landsbygdsregioner som tredubblade 

andelarna mellan år 2000 och år 2010.  

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
33 SCB (2010) 

Figur 1-32 Andel befolkning födda 
utanför Norden av befolkning totalt i 
regiontyper, år 2000 och år 2010 

Figur 1-31 Befolkningskoncentration av 
befolkning totalt, befolkning född i 
Norden och befolkning född utanför 
Norden år 2010, FA-regioner 

 Källa: rAps  

 Källa: rAps  
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… att mäta inomregionala skillnader mellan stad och land 

I Tillväxtanalys rapport ”Städer och deras tillväxtförutsättningar – en beskrivning av olika städer och 

deras förutsättningar för tillväxt” presenteras ett förslag till hur städer kan studeras och analyseras. 

Den förslagna metoden gör det möjligt att studera skillnader mellan stad och land, men även att stu-

dera skillnader mellan olika städer.  

I likhet till Geyer (2002) används ett tätortssystem som består av tre nivåer: tätorter, tätortsområden 

och nätverk. Tätorterna består av SCB:s tätorter som har 3 000 invånare eller mer. Gränsvärdet på 

3 000 har främst valts med antagandet att tätorter av den storleken uppnår en kritisk gräns av offentlig 

och kommersiell service. Gränsvärdet är således valt med utgångspunkt att tätorten skall utgöra ett 

centrum för en omgivande landsbygd.  

Tätortsområdet består av tätorter samt ett omland om fem minuters bilfärd. Att placera ett omland runt 

tätorterna motiveras av att sammanföra närliggande tätorter till samma tätortsområde och på så sätt 

skapa en mer funktionell avgränsning. 

Den tredje nivån är nätverk och definieras som två eller flera tätortsområden som har 45 minuter eller 

mindre till och från varandras centrum. Städer som ingår i ett nätverk har möjligheten att dra fördel av 

de funktioner som finns i närbelägna städer. 

Figur nedan beskriver hur resultatet av indelningen i tätorter, tätortsområden och nätverk blir för Gö-

teborg med omnejd. De svarta områdena är tätortsområden, de grå är tätortsområden, och de röda 

kopplingarna representerar nätverken. 

 Källa: Tillväxtanalys (2011) 

Tillväxtanalys (2011) Städer och deras tillväxtförutsättningar – en beskrivning av olika städer och deras förutsätt-

ningar för tillväxt. Rapport 2011:08. 

Geyer, H.S. (2002) The Fundamentals of Urban Space, från International Handbook of Urban Systems, (red) H.S. 

Geyer. Cheltenham: Edward Elger 

 

Figur: Tätort med omnejd indelad i 
tätorter, tätortsområden och nätverk 
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1.5 Utbildning och kompetensför-
sörjning 

Den demografiska utvecklingen med en ökad andel 

äldre i befolkningen och en allt mer globaliserad eko-

nomi hör till Europas främsta tillväxtpolitiska utma-

ningar. I ett tillväxtperspektiv är en fortsatt expansion 

av kunskapsbasen nödvändig för att Sverige ska kunna 

klara strukturomvandlingen till ett ännu mer utvecklat 

kunskapssamhälle. En ökad internationalisering leder 

även till ett ökat konkurrenstryck på regionerna. Därför 

ökar även kunskapens betydelse för att bygga upp kon-

kurrenskraft i landets regioner.  

Kunskapens betydelse betonas även i den moderna till-

växtforskningen. Det finns ett växande antal empiriska 

studier som visar att en välutbildad arbetskraft är viktig 

för nationernas och regionernas tillväxt och utveckl-

ing34. Denna bild bekräftas även av multinationella 

företag i Sverige som betonar vikten av tillgång till 

relevant forskning och kompetent arbetskraft för olika 

investeringsbeslut35. I detta avseende har naturligtvis 

också högskolorna en framstående roll. Varje år utbildar 

sig tusentals personer vid landets 47 högre lärosäten 

som får utfärda examina. Antalet studenter har växt från 

ungefär 200 000, från början av 1990-talet, till rekord-

många 312 000 studenter år 2009. Antalet helårsstuden-

ter ligger också kvar på ungefär samma nivå under år 

2010 och 2011. 

Högskolornas roll har dock förändrats över tiden och 

högskolornas betydelse för regional tillväxt yttrar sig i 

dag på många olika sätt. Det har också blivit tydligare 

att högskolorna blivit en del av en internationell kun-

skapsmarknad, där både studenters, forskarnas men 

framför allt multinationella företagens letande efter 

bästa möjliga forskningsmiljöer framtvingar en ökad 

konkurrens mellan högskolorna. Detta betingar förmod-

ligen också en större differentiering av hur och med 

vem högskolor samarbetar i olika delar av landet. Större 

och etablerade högskolor visar på tydliga ambitioner att 

vara en del av den globala kunskapsproduktionen. 

Andra högskolor fokuserar kanske mer på att samarbeta 

med det regionala och lokala näringslivet. Alla samar-

betsformer mellan högskola och näringsliv är dock på 

olika sätt viktiga för förnyelse och tillväxt i landet och 

dess regioner.  

                                                           
34 T.ex. Mankiw, Romer , Weil (1992), Florida (2002) 
35 Tillväxtanalys (2011f) 

Figur 1-33 Antal helårsstudenter 1994-2011 
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Bortsett från att etableringen av högskolor också har en 

del direkta och indirekta sysselsättningseffekter i de 25 

berörda FA-regionerna har utspridningen av utbild-

ningsresurser också visat sig varit lyckad i det avseendet 

att de regionala skillnaderna i övergång till högsko-

lestudier minskat kraftigt. Det har också bidragit till att 

utbildningsnivån i samhället ökat väsentligt under det 

senaste decenniet. Mellan år 1990 och år 2009 har anta-

let personer med eftergymnasial utbildning nästan för-

dubblats. År 2009 hade 1,92 miljoner personer i arbets-

för ålder (20-64 år) en eftergymnasial utbildning. Det 

motsvarar en andel på 35,4 procent av befolkningen. 

Trots omfattande investeringar i utbildning under och 

efter 1990-talets krisår har det funnits brist på arbets-

kraft inom flera yrkesområden som efterfrågat kvalifice-

rad arbetskraft. Det har även visat sig svårt för de nya 

universitets- och högskoleorterna att behålla studenterna 

efter examen. I många fall har de regioner där utbild-

ningskapaciteten ökat närmast fungerat som genom-

strömningsorter. Många har sökt sig dit för att studera, 

men de allra flesta har också lämnat orten när studierna 

väl slutförts36. Det kvarstår dock att regionala högskolor 

har stor betydelse i vidareutbildning av den befintliga 

arbetskraften som på så sätt bidrar till en kontinuerlig 

kompetensförsörjning i regionerna. Behovet av att attra-

hera kvalificerad arbetskraft förblir dock en nyckelfråga 

i de flesta FA-regioner.  

I Figur 1-34 illustreras att den eftergymnasialt utbildade 

arbetskraften främst återfinns i de befolkningsmässigt 

större regionerna. Jämförs diagrammen för 1990 och 

2008 framkommer en generell ökning av andelen i be-

folkning med minst treårig eftergymnasial utbildning. 

Det är dock de större regionerna som gynnats mest av 

denna utveckling. Det ska också noteras att spridningen 

mellan regionerna har blivit större under samma period. 

Det gäller även för regioner i samma storlekskategori. 

Samtidigt har den regionala koncentrationen av befolk-

ningen med eftergymnasial utbildning ökat över tiden. 

Sverige har OECD-ländernas högsta koncentration av 

arbetskraft med eftergymnasial utbildning (OECD-

data). De stora regionala skillnaderna avspeglas också i 

skillnader mellan regiontyper. Av figur 1-34 framgår att 

skillnaderna mellan män och kvinnor är mycket höga i 

framför allt regiontyper som saknar större städer.  

                                                           
36 ITPS (2009) 

Figur 1-34 Andel av befolkning 20-64 år med 
minst treårig eftergymnasial utbildning i pro-
cent och befolkningsantal år 1990 och år 2009, 
FA-regioner 

Figur 1-35 Andel av befolkning 20-64 år 
med minst treårig eftergymnasial utb. i 
procent efter regiontyper år 2009 

Källa: rAps 

http://dx.doi.org/10.1787/523702736362
http://dx.doi.org/10.1787/523702736362
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1.6 Sysselsättningsförändring 

Sedan finanskrisens utbrott under hösten 2008 har anta-

let arbetssökande i Sverige ökat i rask takt. Detta gav 

genast upphov till jämförelser med Sveriges utveckling 

under 1990-talets krisår, då åtgärder i form av bland 

annat varsel, uppsägningar och effektiviseringar med-

förde en kraftigt sjunkande sysselsättningsnivå i landets 

regionala arbetsmarknader. I en rapport från år 2010 

konstaterade också Tillväxtanalys att den nuvarande 

konjunkturnedgången haft återverkningar i samtliga FA-

regioner.37  

Figur 1-36 visar den årliga genomsnittliga sysselsätt-

ningsutvecklingen på FA-regionnivå i procent, under 

åren 1995-2000 och 2000-2009. Mellan åren 1995 och 

2000 ökade antalet sysselsatta med 5,5 procent vilket 

motsvarar 212 000 personer. I kölvattnet av 1990-talets 

ekonomiska kris följde således en arbetsmarknadsför-

bättring, även om inte alla regioner tog del av upp-

gången. I själva verket hade endast drygt 40 procent av 

FA-regionerna en positiv sysselsättningstillväxt under 

perioden 1995 till 2000.  

Arbetsmarknadsläget förbättrades fortsättningsvis grad-

vis under 2000-talets högkonjunktur. Sysselsättnings-

tillväxten nådde dock inte fram till samtliga FA-regio-

ner innan finanskrisen satte stopp för den positiva ut-

vecklingen. Mellan år 2007 och år 2009 minskade 

sysselsättningen i samtliga utom en FA-region. Det kan 

jämföras med utvecklingen inom OECD länderna, där 

under samma period 62 procent av regionerna38 uppvi-

sade en negativ sysselsättningsutveckling. Sett över hela 

tidsintervallet 2000-2009 var sysselsättningstillväxten i 

Sverige dock positiv (+228 000 sysselsatta).  

Generellt kan sägas att FA-regionernas sysselsätt-

ningstillväxt följer konjunkturella upp- och nedgångar i 

ekonomin. Därtill observeras en klart positiv relation 

mellan befolkningsmässig storlek och sysselsättnings-

tillväxt under båda tidsperioderna. Detta samband fram-

kommer tydligast under återhämtningsperioden 1995-

2000, då de största regionerna även hade den kraftigaste 

tillväxten. Perioden 2000-2009 inleddes med en IT-kris 

och en därpå efterföljande lågkonjunktur, varvid föränd-

ringen i antalet sysselsatta var mer jämnt fördelad över 

regionerna. Skillnaderna mellan stora och små regioner 

                                                           
37 Tillväxtanalys (2010a) 
38 OECD redovisar uppgifter för 865 av 1798 TL3 regioner 

(okt 2011). http://stats.oecd.org/Index.aspx  

Figur 1-36 Årlig genomsnittlig sysselsättnings-
tillväxt (procent) under 1995-2000 och 2000-
2009, FA-regioner 

Källa: rAps 

http://stats.oecd.org/Index.aspx
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är således större när den ekonomiska utvecklingen är 

positiv, för att sedan jämnas ut när konjunkturen vänder. 

Att befolkningsstorleken är betydelsefull tar sig bl.a. 

uttryck i att befolkningsmässigt stora regioner tycks 

vara mindre konjunkturkänsliga än små. De senare tar 

heller inte lika snabbt del av en allmän konjunkturupp-

gång (figur 1-37). Detta bör dock inte tolkas som att en 

positiv sysselsättningstillväxt är ett orealistiskt scenario 

i små regioner. Tvärtom fanns det under den högkon-

junktur som följde 2000-talets inledande konjunktur-

nedgång, i ett antal mindre regioner, lika hög eller högre 

sysselsättningstillväxt som i de större regionerna.  

Sambandet mellan folkmängd och sysselsättnings-

tillväxt i en region har behandlats i ett flertal studier.39 

Därtill finns undersökningar som påvisar att befolk-

ningsstorleken har avgörande betydelse för lokala ar-

betsmarknaders funktionssätt och därför i högre grad 

bör uppmärksammas i analyser rörande regional ar-

betsmarknadsdynamik. Andra faktorer som bidrar till 

regionala skillnader i sysselsättningstillväxt är exempel-

vis olikheter i branschsammansättning och nyföreta-

gande. Här tycks regioner med hög branschdifferentie-

ring vara mindre sårbara för sysselsättningsförändringar, 

även om arbetsmarknadsbredd inte automatiskt medför 

sysselsättningstillväxt.40 

Sysselsättningsutveckling på mellanlång sikt 

I Figur 1-38 redovisas sysselsättningsutveckling i FA-

regionerna de kommande tio åren. Enligt denna beräk-

ning kommer flera regioner inte att kunna återhämta sig 

snabbt från den senaste konjunkturnedgången. Delar av 

södra och sydöstra Sverige, liksom delar av mellersta 

Sverige, kommer över hela perioden räknat att ha en 

negativ sysselsättningstillväxt. Huruvida detta också 

påskynda strukturella förändringar i det ofta industriin-

tensiva näringslivet återstår att se. Storstadsregionerna 

och en del andra större regioner kommer däremot, enligt 

denna prognos, att visa på en kraftigt positiv utveckling.  

                                                           
39 ITPS (2006).  
40 ITPS (2004) 

Figur 1-38 Genomsnittlig årlig sysselsättnings-
tillväxt 2008-2020, FA-regioner 

2000-08 

2007-08 

 Källa: rAps (prognos), WSP 

Figur 1-37 Genomsnittlig årlig sysselsättnings-
tillväxt 2005-07 och 2007-09, Regiontyper 
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1.7 Skillnader i förvärvsintensitet 

För att Sverige ska kunna ha en hög tillväxt och välfärd 

krävs att så många som möjligt i arbetsför ålder för-

värvsarbetar. Detta är inte minst viktigt utifrån ett regi-

onalt perspektiv, särskilt när utvecklingen pekar mot en 

långsiktigt åldrande befolkning i ett stort antal regioner. 

Att många står utanför arbetsmarknaden innebär ökad 

försörjningsbörda för dem som arbetar samt försämrade 

förutsättningar för tillväxt och välfärd, mot bakgrund av 

hur väl den regionala ekonomin fungerar. Det är ett mått 

på hur stor del av befolkningen i arbetsför ålder som 

förvärvsarbetar, där ett högt värde kan tolkas som att det 

är lätt att få arbete i regionen. I detta avseende har Sve-

rige, trots krisen, inte försämrats nämnvärt mellan åren 

2000 och 2009, då den förvärvsarbetande andelen av 

befolkningen i åldrarna 20-64 år ligger kvar på en nivå 

av 75 procent. Det är dock betydligt lägre än de 78 pro-

cent förvärvsarbetande i toppen av högkonjunkturen år 

2007.  

Den regionala bilden av denna indikator har genomgått 

en påtaglig förändring under 2000-talet. Det är framför 

allt mindre regioner i norr som står för en mycket gynn-

sam utveckling. I sju FA-regioner har andelen förvärvs-

arbetande i åldersgruppen 20-64 år ökat med fem pro-

centenheter under perioden 2000-2009. Samtliga reg-

ioner återfinns i nordligaste Sverige.  

Utfallet av denna utveckling visas i Figur 1-40. Det 

framkommer att gruppen FA-regioner med höga intensi-

teter återfinns både i de inre delarna av södra Sverige 

och i Norrlands inland. Skillnaden mellan FA-

regionerna med högst, respektive lägst, förvärvsintensi-

tet uppgick år 2009 till 20,8 procentenheter. De lägsta 

värdena återfinns i gränsregioner och beror på en rela-

tivt stor utpendling till grannländerna, vilket kan ge en 

missvisande bild av tillståndet i dessa regioner. Antal 

studerande är en annan faktor som påverkar förvärvs-

intensiteten i framför allt större regioner.  

Den konjunkturella inbromsningen under år 2008/09 

medförde också att antalet regioner som klarar det euro-

peiska målet på 75 procent41 förvärvsarbetande mins-

kade drastiskt. 63 FA-regioner klarade målet år 2007 

Detta antal minskade till 39 regioner år 2009.  

 

                                                           
41 EU 2020 strategin har fem överordnade mål. Ett mål är att 

andelen sysselsatta är större än 75 procent.  

Figur 1-40 Förvärvsintensitet för ålders-
gruppen 20-64 år, år 2009, efter FA-regioner 

Figur 1-39 Förändring förvärvsintensitet  
2000-09, FA-regioner 

 Källa: SCB, RAMS 

 Källa: SCB, RAMS 
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Sämre läge för utlandsfödda 

För utlandsfödda i åldersgruppen 20-64 år är den ge-

nomsnittliga förvärvsintensiteten 53,2 procent, det vill 

säga 21,4 procent lägre än riksgenomsnittet. Det finns 

dock relativt stora regionala skillnader. Särskilt stor 

spridning finns inom gruppen avlägset belägna FA-

regioner.  I 27 FA-regioner har mindre än hälften av den 

utlandsfödda befolkningen 20-64 år ett förvärvsarbete.42  

Förvärvsintensiteten har som sagt sjunkit för hela be-

folkningen i arbetsför ålder under perioden 2005-2009. I 

figur 1-42 ställs förändringen för hela befolkningen 

emot förändringen för den utlandsfödda befolkningen. 

Det framgår att den utlandsfödda befolkningen är gene-

rellt mer utsatt för konjunkturella förändringar än be-

folkningen i sin helhet. Det är dock delvis också en 

effekt av att invandringen har varit mycket kraftig under 

denna period, vilket medför att andelen utlandsfödda 

med en relativt kort vistelsetid i Sverige har ökat.   

Det finns dock få entydiga regionala mönster. FA-

regioner med hög förvärvsintensitet tenderar att ha 

högre värden även för gruppen utlandsfödda. FA-

regionens storlek tycks dock ha mindre betydelse. Det 

borde också noteras att antalet utlandsfödda förvärvsar-

betande ökade från 458 000 personer år 2005 till 

527 000 personer år 2009. minskade förvärvsintensite-

ten kan därför härledas till ökningen av antalet utlands-

födda. 

Åldersspecifik förvärvsintensitet 

Då utvecklingen i många regioner går mot en allt äldre 

befolkning är det relevant att anta ett åldersperspektiv 

på förvärvsintensitetens utveckling. Generellt sett har 

förvärvsintensiteten i Sverige minskat i samtliga ålders-

grupper, utom 60-64 år, där en viss ökning noteras. För 

att belysa eventuella regionala skillnader vad gäller 

utvecklingen av förvärvsintensitet, används återigen 

några spridningsmått, sammanfattade i ett lådagram. På 

så sätt kan det fastställas om förändringar i förvärvs-

intensitet har skapat större eller mindre skillnader mel-

lan regioner. I figur 1-43 sammanfattas utvecklingen 

över tiden för varje åldersgrupp var för sig. Generellt 

framkommer att spridningen mellan regionerna med den 

högsta och lägsta förvärvsintensiteten är stor för alla 

åldersgrupper. För samtliga åldersgrupper är spannen 

mellan extremerna åtminstone 20 procent.  

                                                           
42 SCB (2010). 

Figur 1-42 Förändringen av förvärvsintensi-
teten för den utlandsfödda delen av befolk-
ningen respektive befolkningen totalt, 20-
64 år, procentenheter, 2005-2009, FA-
regioner 

Källa: rAps 

Källa: rAps 

Källa: rAps 

Figur 1-41 Förvärvsintensitet för utlands-
födda i åldersgruppen 20-64 år, år 2009, 
FA-regioner efter regiontyper 

Källa: rAps 

Källa: rAps 

Källa: rAps 
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Det som skiljer åldersgrupperna åt är snarare sprid-

ningen i den halva av regionerna som samlas kring vär-

denas mittpunkt (median). I de åldersgrupper som har 

minst regional variation är spännvidden inte mer än fyra 

procentenheter, medan spridningen i åldersgrupperna 

20-24 år och 60-64 år periodvis är tio procentenheter. 

Anmärkningsvärt är att spridningen för åldersgruppen 

60-64 år har halverats sedan år 1995, medan den ligger 

kvar på ungefär samma nivå för åldersgruppen 20-24 år. 

Detta ska dock ses kopplat till att utbildningsmöjlighe-

terna för denna åldersgrupp är koncentrerade till ett 

antal regioner, vilket till stor del förklarar regionala 

skillnader.  

Ansträngningar för att behålla den äldre arbetskraften 

kvar i arbetslivet tycks ha fått effekt. Ökningen av den 

förväntade livslängden och en förbättrad hälsa har sedan 

en längre tid talat för detta. Att äldre åldersgruppers 

deltagande på arbetsmarknaden har ökat, samtidigt som 

spridningen mellan regioner har minskat, talar också för 

en förbättring i samtliga FA-regioner. Det kvarstår dock 

att ett stort antal av den yngre befolkningen står utanför 

arbetsmarknaden. Det är enligt forskare föga troligt att 

problemet löser sig av sig själv. Trots att pensions-

avgångarna är stora de kommande åren är det osannolikt 

att den inträdande yngre arbetskraften direkt kommer att 

kunna ersätta pensionsavgångarna.  

Figur 1-43 Spridning förvärvsintensitet efter 
olika åldersgrupper, 1990-2007, FA-regioner 

Källa: rAps 
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1.8 Den regionala arbetslösheten 

Den kraftiga nedgång i den globala ekonomin som ut-

löstes av finanskrisen 2008 medförde en snabb ökning 

av antalet arbetssökande i Sverige. Enligt Arbets-

förmedlingens statistik ökade arbetslösheten i samtliga 

72 FA-regioner mellan åren 2008 och 2009. För riket 

som helhet ökade antalet öppet arbetslösa från knappt 

129 300 under det andra kvartalet 2008 till drygt 

223 500 vid samma tidpunkt år 2009. Det innebar en 

ökning med drygt 94 200 personer på årsbasis. Den 

negativa trenden har dock vänt under de senaste åren 

och vid det andra kvartalet år 2011 var antalet öppet 

arbetslösa 30 000 personer färre jämfört med år 2009. 

Om de nära 168 200 personer adderas som befann sig i 

åtgärdssysselsättning under det andra kvartalet 2011 blir 

den totala arbetslösheten drygt 361 700 personer, vilket 

är minskning med 33 000 personen jämfört med det 

andra kvartalet år 2010. Minskningen av arbetslösa i 

konjunkturåtgärder är dock mycket blygsam vilket be-

kräftar bilden av en utveckling till en mer långvarig 

arbetslöshet.  

Figur 1-44 visar total arbetslöshet i Sveriges FA-regio-

ner vid det andra kvartalet år 2011, som andel av 2010 

års befolkning i åldersgruppen 20-64 år. För riket som 

helhet har den totala arbetslösheten minskat något mel-

lan det andra kvartalet 2010 respektive 2011.  

I västra Sverige som var särskilt exponerat för den djupa 

lågkonjunkturen har arbetslösheten inledningsvis ökat 

snabbt. Det är dock inte längre denna del av Sverige 

som år 2011 har de högsta arbetslöshetssiffrorna. Som 

framgår i figur 1-44 har de högsta regionala arbetslös-

hetsnivåerna förflyttats norrut. I en kommande studie43 

belysas ingående de regionala och branschmässiga kon-

sekvenserna av friställningar och anpassningar på ar-

betsmarknaden. Dels jämförs nittiotalskrisen med krisen 

2008/09 avseende omfattning och konsekvenserna, dels 

studeras omfattning och effekter av arbetskraftens geo-

grafiska rörlighet efter friställningen.   

En jämförelse av FA-regioners totala arbetslöshet under 

kvartal 3 år 2007 och kvartal 3 år 2011 visar att rang-

ordningen i regioners arbetslöshet inte har förändrats 

mycket till följd av konjunkturnedgången. Den beräk-

nade rangordningskoefficienten, som används för att 

statistiskt mäta samstämmigheten i två rangordningar, är 

                                                           
43 Eliasson K., Westerlund O. (2011) 

Figur 1-45 Andel arbetslösa befolkning 20-24 år, 
2 kvartal 2011 efter FA-regioner 

Källa: Arbetsförmedling, rAps 

Källa: Arbetsförmedling, rAps 

Figur 1-44 Total arbetslöshet år 2 
kvartal 2011, 20-64 år, FA-regioner 
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relativt hög ρ=0,73. De flesta FA-regioner som hade en 

hög arbetslöshet år 2007 hade också en relativt hög 

arbetslöshet år 2011. Det finns dock ett antal FA-

regioner som uppvisar en dramatisk förändring i arbets-

löshetsrankningen.  

När den totala arbetslösheten fördelas på olika ålders-

grupper framkommer att arbetslösheten är särskilt stor 

bland unga människor (Figur 1-45). I 58 av 72 FA-

regioner är arbetslösheten i åldersgruppen 20-24 år över 

10 procent, att jämföra med tre FA regioner för befolk-

ningen 20-64 år. Det handlar alltså i allmänhet om 

mycket höga nivåer. Figur 1-47 visar total arbetslöshet i 

procent av befolkningen för unga (20-24 år) i relation 

till äldre (25-64 år) för samtliga FA-regioner år 2010. 

Genomsnittskvoten för FA-regionerna är nästan 2 vilket 

betyder att arbetslösheten bland unga generellt är mer än 

dubbelt så hög som bland den äldre befolkningen44. 

Jämfört med året innan har situation för den unga be-

folkningen förbättrats i 64 FA-regioner. I två tredjedelar 

av 72 regioner har kvoten till de äldre förbättrats.  Det 

framkommer i Figur 1-47 att framför allt mindre region-

er är särskilt utsatta för denna situation.  

Matchningen på arbetsmarknaden 

Matchningen mellan arbetslöshet och efterfrågan på 

arbetskraft på regional nivå kan studeras genom region-

ala jämförelser av vakanser och arbetslöshet per yrkes-

grupp efter standarden för svensk yrkesklassificering. 

Flera undersökningar visar att hög bestående arbetslös-

het kan orsakas av bl.a. matchningsproblem45, vilket 

beror på att efterfrågad kompetens och tillgänglig kom-

petens i en ekonomi inte alltid matchar. Matchningsin-

dikator syftar till att ge en mer nyanserad bild av den 

regionala kompetensförsörjningen 

Matchningsindikatorn här anger storleken på den reg-

ionala arbetsmarknadens missmatchning i förhållande 

till den regionala potentiella arbetskraften, d.v.s. ar-

betsmarknadens förmåga att para ihop vakanser med 

arbetssökande per yrkesgrupp. Detta innebär att ju 

bättre matchning som råder på den regionala arbets-

marknaden, desto närmare värde 0 kommer matchnings-

indikatorn att ligga.  

                                                           
44 Notera att personer som bor i Sverige men arbetar i ett 

annat land inte räknas som sysselsatta i den svenska register-

baserade statistiken. Detta medför en underskattning av ande-

len sysselsatta i gränsregionerna. 
45 ITPS (2008). 

Figur 1-46 Missmatchningen på ar-
betsmarknaden 2009, FA-regioner  

Källa: Arbetsförmedling, SCB 

Figur 1-47 Kvoten ungdomsarbetslöshet (20-24 
år) och arbetslöshet i befolkningen 25-64 år, 
FA-regioner 

Källa: Arbetsförmedling, SCB 
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Missmatchningen år 2009 är 6,7 procent för Sverige 

totalt. Detta innebär en mycket stor förbättring att para 

ihop de tillgängliga vakanser med arbetssökande jämfört 

med år 2007, då missmatchningen relativt befolkningen 

20-64 år låg vid 15,4 procent. Det ökade utbudet av 

tillgänglig arbetskraft under lågkonjunkturen har på så 

sätt bidragit till en förbättrad matchning på arbetsmark-

naden. Denna motsägelsefulla effekt kan fastställas i 

samtliga utom sju FA.-regioner.  

Denna missmatchningsindikator är visserligen inget 

perfekt mått, inte minst på grund av den ingående sta-

tistikens olika källor, och det bör därför heller inte dras 

för långtgående slutsatser. Missmatchningen tycks dock 

vara sämre i avlägset belägna FA-regioner men är även 

stor i huvudstadsregionen (figur 1-48). Detta indikerar 

att olika orsaker kan leda till en relativt hög missmatch-

ning på arbetsmarknaden. Huruvida matchningen på 

arbetsmarknaden kan förbättras är därför också en fråga 

för enskilda regioner att lösa.  

Spridningen mellan FA-regioner i samma regiontyp har 

dock minskat mellan år 2007 och år 2009. Beräkningar 

på rangordningen av olika FA-regioner vad gäller 

missmatchningen visar dock att det är i stort sett samma 

FA-regioner som har höga värden vid båda tidpunkter-

na. Detta innebär att skillnader mellan FA-regioner kan 

betraktas också som relativt beständiga över tiden.  

 

 

 

Källa: Arbetsförmedling, SCB 

Figur 1-48 Missmatchningen på ar-
betsmarknaden 2009, FA-regioner  
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1.9 Näringslivets struktur  

Med näringsstruktur menas i allmänhet hur den ekono-

miska aktiviteten fördelas mellan olika branscher. Be-

greppet strukturomvandling syftar till den långsiktiga 

förändringen i näringsstrukturen. Vanligtvis mäts nä-

ringsstrukturen på ett av två olika sätt: antingen som 

produktionsvärdets fördelning mellan branscher eller 

som sysselsättningens fördelning mellan branscher. 

Dessa två metoder ger inte samma bild av den regionala 

näringsstrukturen eftersom kapitalintensiv verksamhet 

kan ha höga produktionsvärden och samtidigt syssel-

sätta få människor. På senare tid har näringslivets för-

ändring och struktur också behandlats i termer av 

branschmässiga släktskap46, vilket kan ge en mer avan-

cerad och nyanserad bild av det regionala näringslivet.  

I denna rapport beskrivs näringsstrukturen utifrån sys-

selsättning på branschnivå. Det måttet anses här vara 

mer policyrelevant, då sysselsättning är en viktig del av 

den regionala utvecklingen. En annan orsak till valet av 

mått är att sysselsättningsdata är mer omfattande och 

tillförlitliga på regional nivå än data över produktions-

värden.47 Med sysselsatta menas här personer som enligt 

den registrerade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS) 

klassificerats som förvärvsarbetande i november respek-

tive år. 

Figur 1-49 illustrerar näringsstrukturen år 2009 fördelad 

efter regiontyper. Offentliga hushållstjänster var med 

27,1 procent den klart största branschen i riket totalt 

sett. Detta gäller även för typen landsbygdsregioner och 

täta regioner men i regiontypen storstadsregioner är 

branschen företagsinriktade tjänster den största bran-

schen. Det var också inom denna bransch de största 

positiva förändringarna har skett, vars andel av den 

totala sysselsättningen i riket ökat med 1,8 procenten-

heter mellan år 2005 och 2009. En ännu större andels-

minskning har dock inträffat inom tillverkning och 

utvinning och en konsekvens är att företagsinriktade 

tjänster numera är den näst största svenska närings-

branschen på nationell nivå, med tillverkning och utvin-

ning på fjärde plats, till och med efter privata hushålls-

tjänster.  

Totalt har branschen tillverkning och utvinning förlorat 

över 90 000 sysselsatta från år 2005 till år 2009. Till-

verkningsbranschens betydelse minskar i samtliga FA-

                                                           
46 Henning M. et al (2010) 
47 ITPS (2003) 

Figur 1-49 Andel sysselsatta inom olika nä-
ringssektorer, år 2009, regiontyper  

Källa: SCB, RAMS (SNI2003) 

Figur 1-50 Andelsförskjutning mellan olika 
näringssektorer, år 2005-2009, regiontyper  

Källa: SCB, RAMS (SNI2003) 
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regioner utom tre FA-regioner. Snabbast tycks utveckl-

ingen framskrida i landsbygdsregioner. Minskande 

andelar på nationellt plan kan också fastställas för of-

fentliga hushållstjänster, blandade tjänster och jordbruk. 

Byggverksamheten har dock relativt sett ökat i bety-

delse.  

Den största förändringen mellan år 2005 och 2008 är 

således den kraftigt minskade andelen sysselsatta inom 

tillverkning och utvinning, samt den ökade andelen 

sysselsatta i företagsinriktade tjänster. I tidigare rappor-

ter visades att sysselsättningsminskningen för tillverk-

ning och utvinning motsvaras nästan exakt av syssel-

sättningsökningen i företagsinriktade tjänster. Denna 

samvariation finns visserligen kvar men på grund av 

lågkonjunkturens inverkan i betydligt mindre omfatt-

ning. Knappt 96 procent av FA-regionerna har haft en 

ökning av andelen anställda inom företagsinriktade 

tjänster. En exakt lika stor andel FA-regioner har haft en 

minskning av andelen anställda i tillverkning och utvin-

ning, vilket innebär att nästan alla FA-regionerna åter-

finns i den övre kvadranten i figuren.  

Det fåtal regioner som inte följer detta mönster är rela-

tivt små, befolkningsmässigt sett. I merparten av regio-

nerna har sysselsättningen inom tillverkning och utvin-

ning minskat mer än den ökat inom företagsinriktade 

tjänster. Det betyder att minskningen i tillverkning och 

utvinning har spridits ut på fler branscher.  

I figur 1-52 visas den regionala spridningen av syssel-

sättningsandelar i samtliga näringssektorer med hjälp av 

ett lådagram. Där framgår att den största spridningen 

återfinns inom näringssektorn tillverkning och utvin-

ning. År 2009 var denna bransch den fjärde största i 

Sverige på nationell nivå, men som figuren indikerar var 

den i många regioner störst, eller näst störst. En relativt 

hög spridning ses även inom företagsinriktade tjänster. 

På nationell nivå är denna bransch näst störst, medan 

den i allmänhet kommer först på tredje eller fjärde plats 

i de olika regionerna. Undantaget är huvudstadsregionen 

där företagsinriktade tjänster är den största branschen, 

vilket tydliggör huvudstadsregionens betydelse i detta 

sammanhang. Om ett internationellt perspektiv på struk-

turförändringarna antas, har det även inom OECD-

länderna skett en förskjutning från sektorerna jordbruk, 

tillverkning och utvinning mot serviceinriktade tjäns-

ter.48.   

                                                           
48 OECD 2009a 

Figur 1-51 Förändringen av andelen sysselsatta 
inom tillverkning och utvinning och förändringen 
av andelen sysselsatta inom företagsinriktade 
tjänster 2005-2009, procentenheter, FA-regioner 

Källa: SCB, RAMS 

Figur 1-52 FA-regionernas spridning av sysselsätt-
ningsandelar i olika näringsgrenar, 2008. 

Källa: SCB, RAMS 

Källa: SCB, RAMS 



REGIONAL TILLVÄXT 2011  

46 

Näringslivets diversifiering och arbetsställekoncent-

ration 

Ett diversifierat näringsliv kännetecknas av att det finns 

ett stort antal företag och arbetsställen inom ett stort 

antal branscher. Detta är viktigt för befolkningen i en 

region, då det ger tillgång till en bred arbetsmarknad. En 

region med en hög diversifiering är också mindre sårbar 

för branschspecifika chocker. Då branscher är olika 

konjunkturkänsliga kan ett diversifierat näringsliv även 

leda till att konjunktursvängningar blir mindre känn-

bara. För att ge en bild av regionernas konjunkturkäns-

lighet beräknas två mått: branschdiversifiering och ar-

betsställekoncentration. Branschdiversifiering visar hur 

många olika branscher det finns i regionen. Arbets-

ställekoncentration mäter hur beroende det regionala 

arbetslivet är av enskilda arbetsställen i industrin.49 

(jämför figur 1-53). Förändringar över tiden är dock 

relativt små, vilket också innebär att de regionala skill-

naderna i arbetsställekoncentrationen och branschdiver-

sifiering är mycket stabila.  

I Figur 1-54 visas relationen mellan bransch-

diversifiering och arbetsställekoncentration för FA-

regionerna år 2009. Figuren visar ett tydligt samband 

mellan branschdiversifiering och befolkningsstorlek. 

Generellt har storstadsregioner och större regioner både 

en hög branschdiversifiering och en låg arbetsställekon-

centration. Mindre regioner har i allmänhet en låg 

branschdiversifiering medan arbetsställekoncentrationen 

kan variera kraftigt.  

Internationalisering av näringslivet 

Internationaliseringen av Sveriges näringsliv har blivit 

en central tillväxtfråga. Många svenska företag agerar 

också på internationella marknader på samma sätt som 

många utländska företag investerar i Sverige. Multinat-

ionellt ägande är ett samlande begrepp för dels anställda 

i utländska företag, dels anställda i svenska koncerner 

med dotterbolag i utlandet. Totalt har drygt en miljon 

sysselsatta multinationella företag som arbetsgivare, 

vilket motsvarar en fjärdedel av samtliga sysselsatta i 

Sverige.  

                                                           
49 Regionernas branschdiversifiering är beräknat som antalet 

branscher representerade i regionen delat med det totala 

antalet möjliga branscher (med SNI-kod på fyrsiffernivå). 

Arbetsställekoncentration är beräknat som antalet sysselsatta 

vid de fem största arbetsställena inom tillverkning och utvin-

ning dividerat med total sysselsättning i regionen. En region 

med en låg sårbarhet har en hög branschdiversifiering och en 

låg arbetsställekoncentration. 

Figur 1-54 Arbetsställekoncentration och 
branschdiversifiering i FA-regionerna, år 2009 

 Källa: SCB; RAMS. RTB 

Figur 1-53 Arbetsställekoncentration år 2009, 
FA-regioner 

 Källa: SCB; RAMS. RTB 
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Andelen sysselsatta i multinationella företag är dock 

inte jämnt fördelad över landet. Detta framkommer i 

figur 1-55, som visar att många FA-regioner framför allt 

i norr har andelar under genomsnittet för samtliga reg-

ioner. FA-regioner i de södra delarna av landet har, 

tvärtom, för det mesta högre andelar. Det finns dock 

också ett antal FA-regioner som avviker från detta gene-

rella mönster, som t.ex malmfältsregionen i norr.  

En stor andel sysselsatta i multinationella företag i en 

region kan tolkas som ett tecken på hög regional kon-

kurrenskraft. Det kan också ses som att regionen är 

attraktiv för utländska investeringar som skaffar sig 

tillgång till regionalt kunnande. Baksidan av myntet är 

att en hög regional andel sysselsatta också medför något 

högre utsatthet och risker för förändringar och omstruk-

tureringar på den globala marknaden. Ett utmärkande 

drag för multinationella företag är, att dessa till skillnad 

från inhemska företag, förhållandevis lätt kan flytta sin 

produktion mellan olika länder. Forskning visar också 

att nedläggningssannolikheten är högre för en nedlägg-

ning av en anläggning inom ett multinationellt företag, 

än för en anläggning som inte är del av ett multination-

ellt företag.50 En enkel korrelation mellan andelen sys-

selsatta i multinationella företag i FA-regioner och för-

ändringen i öppen arbetslöshet under konjunkturned-

gångens inledande skede 2007 till 2009, visar också på 

en svag positiv samvariation. Detta kan kanske tas som 

ett tecken på ökad sårbarhet. Utförs dock samma beräk-

ning för perioden 2007-2010 framkommer en negativ 

korrelation, vilket indikerar att regioner med hög andel 

sysselsatta i multinationella företag kanske ändå på sikt 

är bättre rustade för konjunkturella svängningar.  

En aspekt som bör noteras särskilt är, att antalet syssel-

satta i multinationella företag stadigt minskat under 

2000-talet. Totalt för riket minskade antalet sysselsatta i 

multinationella företag med 160 000 personer till 

1 044 000 personer år 2009. Detta berör FA-regioner i 

samtliga regiontyper även om det finns ett mindre antal 

regioner som går mot strömmen. Det kan delvis förkla-

ras med att antalet sysselsatta i dessa företag var mycket 

högt i början av 2000-talet efter en period av ökat enga-

gemang av utländska företag i Sverige. Det kan också 

förklaras med att sysselsättningstillväxten i utlandsägda 

företag i Sverige var mindre än inhemska sysselsätt-

ningsförluster i svenska koncerner med dotterbolag i 

utlandet. 

                                                           
50 Bandick, R. (2010) 

Figur 1-55 Andel sysselsatta i multinationella företag, 
2009  

Figur 1-56 Utveckling antal sysselsatta i multinationella 
företag, 2000-2009  

 Källa: Tillväxtanalys 

 Källa: Tillväxtanalys 
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1.10 Näringslivets dynamik 

Näringslivets omvandling är en oundviklig, och till stor 

del även nyttig, process. Det regionala näringslivet 

måste ständigt uppdateras och anpassas till såväl tek-

nologiska förändringar som till nya marknadsförhållan-

den. Arbeten skapas i nya och växande företag och 

försvinner i krympande och nedlagda företag. Denna 

process är en nödvändig förutsättning för tillväxt och för 

en effektiv resursfördelning. Samtidigt medför dynami-

ken omställningskostnader som kan innebära stora på-

frestningar på ekonomin, inte minst för enskilda och 

särskilt utsatta regioner. Eftersom det saknas enkla och 

entydiga samband mellan tillväxt och dynamik, är det 

svårt att ange en önskvärd nivå på dynamiken, eller säga 

om den leder till en positiv eller negativ sysselsättnings-

förändring.  

Den ständigt pågående förändringsprocessen innebär att 

det råder ett oavbrutet omvandlingstryck i ekonomin. 

Sysselsättningsdynamiken 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 företag samt genom att befintliga 

arbetsställen växer. De två andra komponenterna mots-

varar en minskad sysselsättning till följd av att arbets-

ställen läggs ned eller krymper. I figur 1-57 presenteras 

de olika delarna av sysselsättningens dynamik i olika 

regiontyper år 2009. Strecket visar den årliga nettoför-

ändringen i antalet arbetstillfällen som andel av befolk-

ningen. Noterbart är att nystartade företag står för en 

större andel av de skapade arbetstillfällena i samtliga 

regiontyper än före konjunkturnedgången år 2009. Ned-

läggningar av företag orsakar dock även år 2009 en 

relativt liten andel av de försvunna arbetstillfällena. 

Istället har den största andelen försvunna arbetstillfällen 

funnits vid redan existerande och krympande företag. 

Samtliga regiontyper hade också en negativ nettoföränd-

ring under år 2009. Den minst negativa nettoförändring-

en skedde i landets storstadsregioner (-11 per 1000 

inv.).  

Figur 1-58 ger en bild av sysselsättningsdynamikens 

regionala variationer, där antalet skapade arbetstillfällen 

ställs mot antalet försvunna arbetstillfällen per 1 000 

invånare för år 2009. Den heldragna linjen talar om var 

jämviktsläget befinner sig mellan de två variablerna. En 

placering ovanför linjen innebär en negativ nettoföränd-

ring, medan en placering under linjen motsvarar en 

Figur 1-57 Skapade och försvunna arbetstillfällen som 
andel av befolkningen vid nya, växande, krympande 
och nerlagda arbetsställen, för år 2009 efter region-
typer. 

Källa: SCB; RAMS, FAD, RTB. 

Figur 1-58 Skapade och försvunna arbetstillfällen per 
1000 invånare år 2008, FA-regioner  

Källa: SCB; RAMS, FAD, RTB. 
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positiv förändring i sysselsättning. Tidigare under-

sökningar har visat att variablerna är starkt positivt 

korrelerade. Regioner med många skapade arbetstill-

fällen har således generellt även många försvunna ar-

betstillfällen, något som inte på samma sätt bekräftas år 

2009. En förklaring är naturligtvis den kraftiga konjunk-

turella nedgången från och med slutet av år 2008 som 

naturligtvis även får genomslag i denna analys. Jämfört 

med tidigare år fanns år 2009 bara en region med fler 

skapade än försvunna arbetstillfällen, vilket kan jämfö-

ras med år 2007 där över 80 procent av FA-regionerna 

hade ett positivt netto. I Figur 1-59 illustreras dynami-

ken av skapade och försvunna arbetstillfällen i landets 

FA-regioner. Det framkommer att regioner med många 

skapade och försvunna arbetstillfällen samlas till delar 

av Norrland. Det kan dock noteras att storstadsregioner 

år 2009 inte längre ingår i denna grupp.  

Den konjunkturella nedgången under 2009 har påverkat 

utvecklingen negativt i hela landet. Samtidigt bör man 

komma ihåg att i samtliga FA-regioner också skapades 

nya arbetstillfällen under detta år. Sammanlagt var anta-

let inte mindre än 255 000 nya arbetstillfällen.   

1.10.1 Snabbväxande företag 

Under senare tid har allt fler studier påpekat att de flesta 

företag inte växer alls, utan att tillväxten istället är kon-

centrerad till ett fåtal så kallade snabbväxande företag51. 

Snabbväxande företag tillskrivs också egenskaper som 

förknippas med nytänkande och kreativitet. Andelen 

snabbväxande företag i en region kan möjligen också 

användas som indikator för att spegla regionens innova-

tiva förmåga.  

Det finns ett antal metoder för att bestämma snabbväx-

ande företag52. 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 de fem procent företag med störst positiv föränd-

ring utgör snabbväxande företag.  

                                                           
51 Tillväxtanalys (2009). Entreprenörskap och innovationer. 

2009:11 
52 Tillväxtanalys (2011) Snabbväxande företag. En fördjupad 

analys av mått och definitioner.  

Figur 1-59 Skapade och försvunna arbetstillfällen per 
1000 invånare år 2009, FA-regioner 

Källa: SCB; RAMS, FAD, RTB. 

Figur 1-60 Snabbväxande företag år 2000-
2009 efter regiontyper (Index år 
2000=100) 
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Efter en längre period med ett ökande antal snabbväx-

ande företag har denna ökning funnit ett abrupt slut år 

2008. Antalet snabbväxande företag sjönk från 3820 

företag år 2008 till 1780 företag år 2009. Särskilt kraf-

tigt negativ var utvecklingen i regiontypen storstadsreg-

ionen som gick miste om två tredjedelar av sina snabb-

växande företag.  

För att kanske få en mer rättvisande bild över regioners 

förmåga att frambringa snabbväxande företag över tiden 

visas i figur 1-61 det genomsnittliga antalet snabbväx-

ande företag under perioden år 2000 till 2009. Det är 

både mindre avlägset belägna regioner och storstadsreg-

ioner som har i genomsnitt en högre andel snabbväx-

ande företag. Ett sådant mönster är svårt att tolka på ett 

entydigt sätt och det är troligt att det finns olika förkla-

ringar för liknande regionala utfall.  

En hög andel snabbväxande företag är dock, om inte 

annat, ett tydligt tecken på entreprenörskap i regionen. 

Den mindre FA-regionens begränsningar gör det dock 

svårare att överföra enskilda snabbväxande företags 

tillväxt till en generell förbättring i regionen. Inte minst 

då sysselsättningstillväxten i det ena företaget ofta sker 

på bekostnaden av ett annat företag i regionen och för-

ändringen på så sätt lätt blir till ett regionalt nollsumme-

spel.  

 

Figur 1-61 Genomsnittliga andelen snabb 
växande företag per befolkning 20-64 år 
för perioden år 2000-2009, FA-regionerna 
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1.11 Regional ekonomisk tillväxt 

På nationell nivå mäts ekonomisk tillväxt i allmänhet 

utifrån förändringar i bruttonationalprodukten (BNP), 

vilken mäter det totala värdet av produktion av varor 

och tjänster i ett land under ett år. Den regionala mot-

svarigheten till BNP är bruttoregionalprodukten (BRP), 

vilken mäter värdet på de varor och tjänster som har 

producerats i en region. Beräkningar av BRP försvåras 

dock av att många företag har sin verksamhet fördelad 

på flera arbetsställen i olika delar av riket. Detta gör det 

svårt att med säkerhet avgöra hur företagens förädlings-

värde skall fördelas mellan regionerna. En annan nack-

del med att använda BRP är att driftöverskotten i pro-

duktionen inte nödvändigtvis kommer regionen till del.  

På grund av svårigheterna med BRP-måttet har Till-

växtanalys valt att använda lönesumman som indikator 

för regional produktion och inkomst. Lönesumman kan 

direkt härledas till den region som de förvärvsarbetande 

arbetar i (dagbefolkning) samt den region där de bor 

(nattbefolkning). Lönesumman omfattar dock inte drift-

söverskott från produktionen.  

Arbetsproduktivitet och inkomst per invånare 

I denna rapport används två mått för att beskriva regio-

nal produktion och tillväxt:  

• Arbetsproduktivitet och  

• inkomst per invånare.  

Arbetsproduktivitet är ett mått på det produktionsvärde 

som genereras vid arbetsställen lokaliserade i regionen. 

Arbetsproduktiviteten är beräknad som daglönesumma 

per sysselsatt i regionen. Inkomst per invånare är beräk-

nad som nattlönesumma per invånare i åldersgruppen 

20-64 år och speglar regioninvånarnas inkomster och 

konsumtionsmöjligheter. Tillväxt i inkomst per invånare 

speglar inkomstutveckling i regionen.  

Utveckling av arbetsproduktiviteten samt inkomst per 

invånare för riket som helhet under perioden 2000-2009 

har utvecklats positivt, vilket redovisas i figur 1-53. Den 

ekonomiska tillväxten har varit förhållandevis god, även 

jämfört med andra länder53. Tillväxten för inkomst per 

invånare under perioden 2000-2009 har varit i genom-

snitt 1,7 procent per år. Detta kan jämföras med tillväx-

ten i arbetsproduktiviteten i riket, vilken har varit 1,9 

procent för samma tidsperiod. Eftersom tillväxten av 

dag- och nattlönesumman i stort sett har varit den-

                                                           
53 OECD (2010) 

Figur 1-62 Utveckling av arbetsproduktivitet och 
inkomst per invånare 1999-2008. 
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samma, förklaras skillnaden i tillväxt mellan arbets-

produktivitet och inkomst per invånare av skillnader i 

tillväxt av befolkning och sysselsättning. Befolkningen 

har under perioden ökat med i genomsnitt 0,5 procent 

per år, medan sysselsättningen har ökat med 0,6 pro-

cent. En positiv förändring av arbetsproduktivitet och 

inkomst per invånare kan åstadkommas genom att be-

folkning eller sysselsättning minskar. En positiv gene-

rell samhällsutveckling i ett land eller region äger dock 

rum då tillväxt i produktion, sysselsättning och befolk-

ning ökar samtidigt.  

Arbetsproduktivitet och inkomst per invånare i ett 

regionalt perspektiv 

I ett regionalt perspektiv framkommer stora skillnader 

vad gäller arbetsproduktivitet och regional inkomst per 

invånare. I figur 1-63 och figur 1-65 sammanfattas situ-

ationen för år 2009. Skillnaden mellan främst inlands-

regioner och storstadsregioner är påtaglig, men det finns 

även anmärkningsvärda avvikelser för några mindre 

FA-regioner. Det bör dock betonas att huvudstadsreg-

ionen i båda fallen har avvikande värden, även jämfört 

med andra stora regioner. Den kraftiga konjunkturned-

gången som inleddes under år 2008 har naturligtvis en 

stor inverkan på framför allt den regionala arbetspro-

duktiviteten. När efterfrågan i ekonomin minskar plöts-

ligt är det, av olika skäl, svårt för företagen att i samma 

takt anpassa antalet anställda. I majoriteten av regioner-

na är arbets-produktivitetsutvecklingen i det inledande 

skedet mellan 2007 och 2008 också sämre än den lång-

siktiga utvecklingen. På motsatt sätt präglas utveckling-

en efter en snabb nedgång av produktivitetsvinster, då 

företagen i den mån det är möjligt försöker öka produkt-

ionen genom att utnyttja den befintliga kapaciteten. Ett 

sådant utvecklingsförlopp visas i figur 1-64. Diagram-

met visar spridningen av den procentuella produktivi-

tetsutvecklingen i FA-regioner för åren 2007, 2008 och 

2009 samt den årliga genomsnittliga utvecklingen för 

perioden 2000-09. Det framkommer tydligt att produk-

tivitetsutvecklingen år 2008 var betydligt lägre än både 

år 2007 och för hela perioden 2000-2009. Det kan också 

visas att år 2009 präglas av kraftiga produktivitetsvins-

ter.  

När det gäller de regionala inkomsterna, mätt i nattlöne-

summa per befolkning 20-64 år, är mönstret i stort sett 

detsamma. Eftersom inkomst per invånare är beräknad 

som nattlönesumma delat med befolkning 20-64 år, 

speglar skillnader mellan regioner inte bara inkomst-

skillnader, utan även skillnader i andel mellan de som 

Figur 1-63 Daglönesumma per förvärvs-
arbetande 20-64 år 2009, FA-regioner  

Källa: rAps, SCB; LISA. 

Figur 1-64 Spridning i arbetsproduktivi-
tetstillväxten i FA-regioner och olika år  

Källa: rAps, SCB; LISA. 
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förvärvsarbetar. Regioner med en låg inkomst per invå-

nare kan därför vara regioner med en låg försörjningsin-

tensitet, dvs. att det är relativt få av befolkningen i reg-

ionen som står för försörjningen 

I ett längre tidsperspektiv kan det dock konstateras att 

FA-regioner som haft en hög tillväxt i daglönesumma, 

också har haft en hög sysselsättningstillväxt (figur 

1-66). Av figuren framgår tydligt att detta förhållande 

framför allt gäller större regioner. Nästan alla regioner 

har dock haft en positiv tillväxt i daglönesumma. Bubb-

lans storlek representerar antalet sysselsatta i respektive 

FA-region. 

På samma sätt har de regioner med hög tillväxt i nattlö-

nesumma generellt sett också en hög tillväxt i befolk-

ningen. Alla FA-regioner utom två har under denna 

tidsperiod haft en positiv utveckling av nattlönesum-

man. Dock har långt ifrån alla regioner haft en positiv 

befolkningsutveckling. 

Tillväxtens ojämna fördelning över landet 

Den utveckling som illustreras i Figur 1-67 samt kan ses 

som en naturlig följd av antaganden att arbetskraft och 

befolkning väljer att arbeta och flytta dit produktions-

värden genereras. Den här processen bidrar till att både 

utjämna och att skapa skillnader mellan regioner. 

Fördelningen över var produktionsvärden genereras är 

för Sverige mycket ojämn. De största produktions-

värdena är koncentrerade till de största städerna. År 

2009 var storstädernas andel av rikets totala daglöne-

summa 54 procent. Motsvarande värde 2000 var 51 

procent. Detta är mycket höga värden även i ett inter-

nationellt perspektiv.  

Ett sätt att illustrera produktionens koncentration är 

genom en så kallad Lorenzkurva, vilken visas i Figur 

1-67 Lorenzkurvan visar FA-regionernas kumulativa 

andel av daglönesumman år 2000 och 2009. Den prick-

ade linjen visar hur fördelningen skulle ha sett ut om 

alla FA-regioner hade lika stor daglönesumma. Desto 

större avvikelser från den prickade linjen som före-

kommer, desto mer ojämn är fördelningen av produkt-

ionsvärden mellan FA-regionerna. Figuren visar till 

exempel att år 2009 bidrog 80 procent av FA-regionerna 

till drygt 20 procent av rikets totala daglönesumma. 

Detta tyder på att produktionsvärdena är högt koncen-

trerade i Sverige. Det bör noteras att FA-regionerna är i 

figuren rangordnade efter deras andel av daglönesum-

man och att regionerna är olika till storlek. Dessa 80 

procent av regionerna motsvarar ungefär 25 procent av 

Figur 1-65 Nattlönesumma per befolkning 20-64 
år 2009, FA-regioner  

Figur 1-66 Relation mellan tillväxt i daglönesumma 
och sysselsättning, 1999-2008, genomsnittlig årlig 
tillväxt i procent, FA-regioner 

Källa: SCB; LISA, RTB. 

Källa: SCB; LISA, RTB. 
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den förvärvsarbetande befolkningen. Koncentrationen 

av produktionsvärdena är således starkt förknippad med 

storleken av regionens befolkning. Därmed kan en ökad 

ojämlik fördelning av inkomster mellan regioner till viss 

del förklaras av urbanisering, så till vida att en ökad 

befolkning ger ett större inkomstunderlag.  

Lorenzkurvan används också för att beräkna den s.k. 

Gini-koefficienten, vilken är vanlig för att beräkna 

ojämlikheter i inkomster. En regional Gini-koefficient 

kan även beräknas utifrån figur 1-67 och är då ett mått 

på ojämlikhet eller koncentration av daglönesumma 

över FA-regionerna. Den regionala Gini-koefficienten 

sträcker sig från noll, vilket tyder på ingen inkomst-

koncentration, till ett, vilket tyder på fullständig in-

komstkoncentration. Gini-koefficienten för Sveriges 

regioner var år 2000 cirka 0,74 och år 2009 0,75, vilken 

visar att fördelningen av de regioner som har de största 

inkomsterna har koncentrerats något över tiden sedan 

2000. Figuren ska tolkas så att desto högre värdet är, 

desto färre regioner är det som står för en relativt stor 

andel av rikets totala daglönesumma. Koncentrationen 

är således hög och har dessutom ökat något från år 2000 

till år 2009. I en jämförelse med andra OECD-länder har 

Sverige en hög inkomstkoncentration54 (OECD-DATA). 

Men, det kvarstår att Sverige har de lägsta regionala 

skillnaderna vad gäller arbetsproduktivitet och inkomst 

per capita av samtliga OECD-länder. 55  

 

                                                           
54 OECD (2009) 
55 OECD (2010 

Figur 1-67 FA-regionernas kumulativa  
fördelning av daglönesumma 2000 och 2009 

Källa: SCB; LISA. 

http://dx.doi.org/10.1787/523755430781


REGIONAL TILLVÄXT 2011 

55 

1.12 Regioner och utsläpp av växt-
husgaser 

Kopplingen mellan hållbar miljö och hållbar tillväxt har 

diskuterats i decennier. De senaste åren har dock en 

tydligare fokusering på hållbar ekonomisk utveckling 

skapat nya utgångspunkter inom t.ex. organisationer 

som OECD56 eller FN57.  

Många länder försöker på olika sätt främja gröna företag 

och grön strukturomvandling för att på så sätt blir fram-

tida vinnare på nya tillväxtmarknader58. Det är också en 

marknad där svenska företag vill spela en fortsatt stark 

roll. Trots en tydligare fokusering på tillväxt handlar det 

på ett övergripande plan fortfarande om att ställa om 

ekonomin så att sambandet mellan ekonomisk tillväxt 

och negativ miljöpåverkan, såsom utsläpp av växthus-

gaser bryts. Att bidra till en ökad eko-effektivitet av 

länder och regioner anses dock av allt fler aktörer 

mindre som ett hot än som en stor möjlighet till stärkt 

konkurrenskraft. Med andra ord kan miljöomställningen 

också bli en hävstång för att skapa nationellt och reg-

ionalt tillväxt, fler och växande företag.  

Tillväxtanalys kommer under år 2012 att redovisa en 

fördjupad analys om såväl strukturella som funktionella 

förutsättningar för miljödriven näringslivsutveckling 

inom alla branscher i Sverige och i dess olika regioner, 

med fokus på små- och medelstora företag. Tillväxtana-

lys fortsätter också arbetet med att utreda hur indikato-

rer skall användas för att se om utvecklingen går åt 

”rätt” håll. Tills vidare begränsas dock beskrivningen av 

den regionala situationen på två mycket generella indi-

katorer, det vill säga utsläpp av växthusgasen koldioxid 

(CO2) och kväveoxider (NOx).  

Regioners förorenande luftutsläpp 

Även om växthusgaser har en global inverkan på klima-

tet har deras härkomst en lokal och regional dimension. 

Koldioxid bildas vid förbränning av kolföreningar i syre 

och vid förbränning av fossila bränslen ökar halten av 

koldioxid i atmosfären. Även kväveoxider bildas vid 

förbränning i luft. Utsläpp av kväveoxider bidrar till 

övergödning, försurning och bildning av marknära ozon. 

Merparten av kväveoxidutsläppen härrör från trafiken, 

främst person- och lastbilar men också fartyg.  

                                                           
56 OECD 2010. 
57 UNEP (2011)  
58 Tillväxtanalys (2011d). 

 

 

Figur 1-68 Koldioxidutsläpp år 2008 i ton per 
befolkning 20-64 år, FA-regioner 

Källa: SCB; RUS, nationell emissionsdatabas. 
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Variationen i regioners utsläpp av koldioxid och kväve-

oxider kan härledas till olika faktorer. En avgörande 

faktor är dock skillnaden i industristruktur mellan reg-

ioner. Regionens geografiska och infrastrukturella förut-

sättningar har dock också stor betydelse. Till exempel är 

biltransportberoendet i avlägset belägna regioner ofta 

mycket större än i storstadsregioner med god tillgång till 

offentliga kommunikationer. Däremot kan energipro-

duktionen vara klimatneutral i många avseenden i dessa 

regioner. 

I figur 1-68 visas FA-regioners CO2 utsläpp i ton per 

invånare. Det finns inget enhälligt regionalt mönster vad 

gäller de högsta värdena bortsett från de nordligaste FA-

regionerna som samtliga förutom två har ett utsläpp i 

översta kvartilen av regioner. Även ett antal FA-

regioner längs utefter Norrlandskusten och Västsverige 

har ett högre utsläpp än genomsnittet år 2008. Storstads-

regionerna har i genomsnitt relativt låga utsläppsvärden 

per invånare.  

Utsläppsnivåerna bör dock också ses i relation till ut-

vecklingen över tiden. Ett riktmärke är Sveriges ut-

släppsminskning på 1,1 ton per invånare. Utsläppet 

minskade också i den stora majoriteten av FA-regioner. 

Totalt fanns det en minskning i 49 regioner, vilket såle-

des innebär en ökning i de övriga 23 FA-regionerna. De 

största ökningarna inträffade i regioner som många 

gånger redan hade stora CO2-utsläpp, men det finns 

även i denna grupp undantag. I figur 1-69 visas föränd-

ringen av koldioxidutsläpp från år 2000 till år 2008 i ton 

per invånare i FA-regioner grupperat efter regiontyper. 

Det är storstadsregioner och FA-regioner nära en större 

stad som visar i stort minskande CO2-utsläpp. I de öv-

riga grupperna framkommer framför allt en stor sprid-

ning mellan FA-regioner.  

Kväveoxider (NOx) bildas vid transporter vilket gör att 

värdena borde vara högre i län med stora avstånd och 

mindre utbyggd kollektivtrafik. I figur 1-70 kommer 

också fram att många mindre FA-regioner har relativt 

höga utsläppsnivåer. Bilden är dock långt ifrån enhetlig 

och bland dessa FA-regioner med höga utsläppsnivåer 

finns även regioner nära större städer. Storstadsregioner 

har med 0,031 ton per invånare de lägsta värdena.  

  

Figur 1-70 Förändring koldioxidutsläpp år 2000-
08 i ton per befolkning 20-64 år, FA-regioner 
och efter regiontyper 

Figur 1-69 NOx-utsläpp år 2008 i ton per befolk-
ning 20-64 år, FA-regioner  

Källa: SCB; RUS, nationell emissionsdatabas. 

Källa: SCB; RUS, nationell emissionsdatabas. 
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NOx utsläppet minskade under perioden år 2000 till år 

2008 med 0,014 ton per invånare. I enbart två FA-

regioner ökade nivåerna. I genomsnitt var minskningen 

störst i landsbygdsregioner och i avlägset belägna täta 

regioner. Storstadsregionerna hade jämförelsevis blyg-

samma förändringar.   

 

 

 

Figur 1-71 Förändring NOx-utsläpp år 2000-08 i 
ton per befolkning 20-64 år, FA-regioner och 
efter regiontyper 

Källa: SCB; RUS, nationell emissionsdatabas. 
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2 Tillväxtförutsättningar 
och tillväxt utifrån 
 regionernas perspektiv 

I rapportens del två behandlas tillväxt utifrån regioner-

nas perspektiv. Syftet i det förra kapitlet var att förklara 

och beskriva strukturer och utveckling nationellt. I detta 

kapitel ligger fokus snarare på att redovisa fakta som 

tillåter jämförelser av hur enskilda regioner utvecklats i 

förhållande till övriga. Utgångspunkt för beskrivningar-

na är dock densamma, d.v.s. de indikatorer och mått 

som använts i kapitel 1. 

Belysningen av inomregionala skillnader begränsas till 

en redovisning av befolkningsfördelning och befolk-

ningsutveckling efter områdestyper enligt tidigare Gles-

bygdsverkets indelning. Det ska också betonas att even-

tuella jämförelser mellan FA-regioner här i texten sna-

rare bör ses som illustrationer av regional diversitet än 

som en början till en djupare analys.  

2.1  Befolkningsfördelning i och 
inom FA-regioner 

I figur 2-1 redovisas samtliga FA-regioner sorterade 

efter befolkningsstorlek. Figuren visar bl.a. att den be-

folkningsmässigt största FA-regionen (Stockholm) är 

över 800 gånger större än den minsta (Sorsele). Figuren 

visar också att endast tre regioner (Stockholm, Malmö 

och Göteborg) har ett befolkningstal på över en miljon 

invånare och att det finns 15 regioner som inte når upp 

till en folkmängd på 10 000 invånare. Dessa befolk-

ningsmässiga skillnader är viktiga i många avseenden, 

men de är även viktiga att beakta när regioner jämförs 

med varandra.  

Stora administrativa eller funktionella regioner avspeg-

lar för det mesta inte den stora variation av inomregion-

ala skillnader som uppvisas inom regioner. Vid en in-

ternationell jämförelse är till och med Sveriges minsta 

administrativa enhet, kommunen; i genomsnitt stor till 

både yta och folkmängd (se Eurostat). På grund av detta 

är det inte självklart att FA-regioner utgör en tillräckligt 

bra bas för att fånga strukturer och utveckling som sker i 

regionens olika städer, tätorter eller landsbygder. Sveri-

ges tillväxt är förvisso summan av den tillväxt som 

skapas i landets samtliga regioner, men på samma sätt är 

enskilda regioners tillväxt också summan av tillväxten i 

olika delar av regionen.  
Källa: rAps 

Figur 2-1 Folkmängd efter FA-regioner, år 
2010, FA-regioner 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/nuts_nomenclature/local_administrative_units
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Därför är det viktigt och nödvändigt att redovisa skill-

nader på en geografisk nivå under FA-regionnivå. Det 

är också viktigt utifrån ett policyperspektiv, särskilt när 

det gäller pågående och planerade insatser och investe-

ringar riktade mot särskilda typer av territorier, men 

framför allt när det gäller att se på outnyttjade resurser i 

en region.  

FA-regioner efter olika typer av områden 

I Figur 2-2 illustreras inomregionala skillnader för samt-

liga FA-regioner avseende andel av befolkningen som 

är bosatta i stora tätorter (större än 40 000 inv.), tätorter 

(3000 till 39 999 inv.), tätortsnära landsbygder och 

glesbygder (inkl. öar utan fast landförbindelse) sorte-

rade efter folkmängd år 2010 i FA-regionen. För Sve-

rige i sin helhet innebär det att 178 400 personer (1,9 

procent) bor i glesbygder, 1 978 800 personer (21,0 

procent) i tätortsnära landsbygder, 1 970 900 personer 

(20,9 procent) i mindre tätortsområden och 5 287 000 

personer (56,2 procent) i större tätorter.  

Drygt 80 procent av befolkningen i FA-regionen Stock-

holm bor i tätortsområden större än 40 000 invånare. 

Det gör Stockholmsregionen till den region med högst 

andel i denna kategori. 38 procent av Sveriges befolk-

ning i större tätortsområden bor dess-utom i Stock-

holmsregionen. Malmö- eller också Göteborgsregionen 

når en befolkningsandel på 14 procent i samma kategori 

och övriga 21 FA-regioner med större tätortsområden 

står för resterande 34 procent.  

I Sveriges folkrikaste FA-region (Stockholm) bor dessu-

tom tio procent eller 242 000 personer i landsbygder 

(glesbygder och tätortsnära landsbygder), vilket gör att 

Stockholmsregionen också har störst landsbygdsbefolk-

ning sett till totalt antal i hela landet.  

De minsta FA-regionernas avsaknad av tätortsområden 

större än 3 000 invånare gör, att det inte är möjligt, att 

redovisa en inomregional differentiering enligt denna 

definition. Glesbygdsområdena är geografiskt mycket 

koncentrerade till vissa delar av landet. Av totalt 

172 400 glesbygdsbor samlas dock bara 16 procent i de 

sju FA-regionerna Sorsele, Dorotea, Åsele, Arjeplog, 

Överkalix, Pajala och Storuman. FA-regionen Öster-

sund har med sina 31 400 glesbygdsboende, den an-

talsmässigt största glesbygdsbefolkningen, vilket är mer 

än de sju nämnda FA-regionernas totala antal tillsam-

mans.  

Figur 2-2 Befolkningens fördelning på olika 
områdestyper, år 2009, FA-regioner 

Källa: SCB, koordinatsatt statistik 

Anm: Glesbygdsverkets indelning (se bilaga) 



REGIONAL TILLVÄXT 2011 

63 

Befolkningskoncentrationen och dess förändring 

Befolkningens fördelning efter områdestyper ger i första 

hand en bild av territoriella olikheter utifrån ett tillgäng-

lighetsperspektiv. Det säger dock relativt litet om be-

folkningen är förtätad eller utspridd i relation till reg-

ionens yta. Genom att tillämpa måttet geografiskt kon-

centrationsindex (se bilaga) på FA-regioner kan den 

inomregionala befolkningskoncentrationen fastställas. 

Ett indexvärde på noll motsvarar en jämn fördelning i 

en region och ett värde som närmar sig 100 visar på hög 

koncentration. Ingångsvärdena för beräkningen utgör 

befolkningsantalet i 10*10 km rutor i respektive FA-

region. Beräkningen utgår från hela den geografiska 

ytan i en FA-region, vilket inkluderar både bebodda och 

obebodda delar (rutor) av en region, men inkluderar inte 

större vattenområden. Koncentrationsindexet anger 

sålunda ett teoretiskt mått på befolkning som behöver 

omfördelas, för att nå en jämn befolkningsfördelning i 

en region.   

Det visar sig att många så kallade ”glesbygdsregioner” 

har en hög befolkningskoncentration inom regionen. 

Den högsta befolkningskoncentrationen har FA-

regionerna Kiruna, Gällivare och Jokkmokk. Stock-

holmsregionen har, trots den stora tätortsbefolkningen, 

bara ett värde på 73 procent och de båda andra stor-

stadsregionerna Göteborg och Malmö har värden något 

över 50 procent. Relativt låg befolkningskoncentration 

föreligger i södra Sveriges FA-regioner, vilket har att 

göra med jordbrukets historiska betydelse i utformning-

en av mer utspridda bosättningsstrukturer i dessa lands-

delar. 

Det är av betydelse hur befolkningskoncentrationen ser 

ut i olika delar av landet, men det är kanske ännu mer 

intressant att följa utvecklingen över tid. Det visar sig då 

att befolkningskoncentrationen ökar i samtliga FA-

regioner utom i FA-region Jokkmokk. Trots den relativt 

korta mätperioden har befolkningskoncentrationen ökat 

särskilt mycket i vissa regioner. I FA-regionerna Doro-

tea, Överkalix och Växjö ökade befolkningskoncentrat-

ionen mest med över 3,0 procentenheter. En relativt 

liten ökning i det avseendet har de största FA-

regionerna Stockholm, Malmö och Göteborg och reg-

ioner som redan från början hade en hög befolknings-

koncentration, som t.ex. Kiruna.  

Figur 2-3 Befolkningskoncentration efter FA-
regioner (geografiskt koncentrationsindex), år 
2000 och 2010 

Källa: SCB, koordinatsatt statistik 
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2.2 Tillgänglighet till marknader 

Arbetspendling 

Arbetspendlingen över kommungräns efter FA-regioner 

ger en bild på nivån av den arbetsrelaterade rörligheten i 

olika FA-regioner. I figuren visas förändringen mellan 

år 2000 och år 2010.  

De folkrikaste FA-regionerna, Stockholm, Malmö och 

Göteborg redovisar de största andelarna arbetspendlare i 

relation till befolkningen 20-64 år. Samtliga har andelar 

på över 30 procent. I sju FA-regioner är arbetspendling-

en över kommungräns på en nivå under 10 procent. 

Minst är arbetspendlingen i Kiruna (5,1 procent), Skell-

efteå (6,6 procent) Örnsköldsvik (6,6 procent) Gällivare 

(7,1 procent) alltså regioner med betydande lokala indu-

strier. Även FA-regioner med större städer som Luleå 

och Umeå kan ha relativt låga andelar arbetspendlare. 

Däremot finns det ett antal mindre FA-regioner med 

andelar långt över genomsnittet, som till exempel Älm-

hult(25,6 procent), Skövde (25,7 procent), Fagersta 

(26,6 procent), Lidköping (26,9 procent).  

Den största ökningen av andelen arbetspendlare över 

kommungränser under perioden år 2000 till 2010 kan 

fastställas i mindre FA-regioner i Norrland. Sorsele och 

Övertorneå hade en ökning på över sex procentenheter. 

Arjeplog, Åsele och Pajala hade en tillväxt på över 4 

procentenheter. Av de folkrikare regionerna är det FA-

regionerna Kalmar respektive Gävle som har med 3,8 

respektive 3,3 procentenheter de största ökningar under 

perioden. Bland de tre storstadsregionerna var föränd-

ringen störst i FA-region Malmö med en ökning på 2,6 

procentenheter.   

Figur 2-4 Arbetspendling över kommungräns 
efter FA-regioner år 2000 och 2010 

Källa: SCB, LISA 
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Tillgänglighet till kommersiell service 

Befolkningens genomsnittliga avstånd till närmaste 

butik används som mått på tillgänglighet till kommersi-

ell service. Det kortaste genomsnittliga avståndet har 

storstadsregionerna Malmö (88 sekunder), Stockholm 

(98 sekunder) och Göteborg (108 sekunder). I FA-

regionerna Överkalix, Åsele, Sorsele; Storuman, Jokk-

mokk, Arjeplog och Arvidsjaur är det genomsnittliga 

avståndet över 300 sekunder. Med andra ord innebär det 

att varje invånare i dessa regioner behöver köra i ge-

nomsnitt fem minuter med bil för att nå en livsmedels-

butik. Av FA-regionerna nära en större stad har befolk-

ningen i FA-regionen Östersund längst till närmaste 

butik (187 sekunder). Övriga FA-regioner nära större 

städer (Gävle, Västerås, Halmstad, Jönköping, Östergöt-

land, Blekinge, Örebro) har dock i genomsnitt goda 

förutsättningar i detta avseende. Det finns dock även ett 

antal mindre FA-regioner med relativt korta genomsnitt-

liga avstånd till närmaste butik. Till dessa hör FA-

regioner som Kiruna (118 sekunder) och Vimmerby 

(133 sekunder).  

I 65 FA-regioner har avståndet till närmaste dagligvaru-

butik ökat. De största genomsnittliga avståndsökningar-

na kan noteras i FA-regionerna Jokkmokk (51 sekun-

der), Filipstad (53 sekunder), Gällivare (54 sekunder), 

Vetlanda (56 sekunder), Överkalix (65 sekunder och 

Arvidsjaur (97 sekunder). Mot strömmen gick utveckl-

ingen i FA-regionerna Vansbro (-63 sekunder), Ar-

jeplog (-63 sekunder) och FA-regionerna Härjedalen, 

Pajala, Kiruna, Lidköping och Vimmerby samtliga med 

en förbättring på under sex sekunder.  

Relativt blygsamma försämringar kan fastställas i stor-

stadsregionerna och större FA-regioner som Västerås, 

Halmstad, Östergötland, Trollhättan samtliga med en 

ökning på mindre än 10 sekunder. I andra större FA-

regioner som Luleå, Östersund och Värnamo har dock 

förändringen blivit en ökning på kring 30 sekunder.  

Figur 2-5 Tillgänglighet till kommersiell service 
– uttryckt som befolkningens genomsnittliga 
avstånd till dagligvaruhandeln beräknad som 
bilfärd i sekunder, år 2010 och år 2000, FA-
regioner 

Källa: SCB, koordinatsatt statistik 
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Tillgänglighet till offentlig service 

Avståndet till grundskolor används som mått för till-

gänglighet på offentlig service i FA-regioner. Beräk-

ningen utförs på befolkningen 7-15 år och resultatet 

redovisas som grundskolelevers genomsnittliga avstånd 

i meter till närmaste skola.  

Det genomsnittligt längsta avståndet framkommer i FA-

regionerna Storuman, Dorotea, Arjeplog, Sorsele, Över-

kalix, Övertorneå, Vilhelmina och Torsby. I samtliga 

dessa FA-regioner är grundskoleelevernas avstånd i 

genomsnitt längre än fem kilometer. De kortaste ge-

nomsnittliga avstånden hittas i FA-regionerna Stock-

holm, Malmö och Kiruna med genomsnittsvärden under 

1 500 meter. I totalt 23 FA-regioner är avstånden kor-

tare än 2 000 meter. Inom detta tröskelvärde finns också 

de flesta FA-regionerna nära en större stad. Större FA-

regioner som tydligt avviker i detta avseende är FA-

regionerna Kalmar och Östersund.  

Utvecklingen under perioden år 2000 till 2010 har varit 

mycket splittrad. Mindre än hälften av FA-regionerna 

hade en försämrad tillgänglighet till grundskolor år 

2010 jämfört med år 2000. En kraftig ökning av det 

genomsnittliga avståndet till skolor kan fastställas i FA-

regionerna Hagfors (1014 m), Storuman (1382 m), 

Torsby (1676 m) och Arjeplog (2425 m). Stora minsk-

ningar i det genomsnittliga avståndet till grundskolor 

kan dock noteras i FA-regionerna Dorotea (-1992 m), 

Överkalix (-1971 m), Åsele (-1262 m) och Vilhelmina 

(-1025 m). Samtliga storstads-FA-regioner redovisar en 

förbättrad tillgänglighet. Bland övriga FA-regioner nära 

större städer är bilden mer splittrad. FA-regionerna 

Sundsvall, Kristianstad och Trollhättan har till exempel 

förkortat avståndet, medan elever i FA-regioner som 

Östersund, Luleå och Kalmar har ett längre avstånd till 

grundskolor.  

Figur 2-6 Tillgänglighet till offentlig service – 
uttryckt som grundskolelevers genomsnittliga 
avstånd till skolor i meter, år 2010 och år 
2000, FA-regioner 

Källa: SCB, koordinatsatt statistik 
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2.3 FA-regioners befolknings-
förändring  

FA-regionerna har haft en ojämn befolkningsutveckling, 

vilken också framgår i Figur 2-7. Av de 72 FA-

regionerna uppvisade 45 en negativ befolkningsföränd-

ring under 2000-talet. Det är framför allt de minsta 

regionerna som har upplevt en negativ befolkningsut-

veckling. FA-regionerna Åsele, Pajala, Sorsele, Doro-

tea, Överkalix, Jokkmokk, Övertorneå, Storuman, 

Kramfors, Hagfors, Hällefors och Vilhelmina redovisar 

samtliga en genomsnittlig årlig befolkningsminskning 

på minst en procent, vilket motsvarar en tillbakagång på 

över 10 procent för hela perioden. Det är dessutom ofta 

i samma regioner som denna utveckling förväntas hålla i 

sig de kommande 10 åren. För FA-regionerna Åsele, 

Pajala, Överkalix, Hällefors, Vilhelmina och Torsby 

prognosticeras dock en mycket mindre kraftig minsk-

ning till år 2020. I tre FA-regioner (Kiruna, Östersund, 

Örnsköldsvik) förväntas befolkningsutvecklingen vända 

till en positiv befolkningstillväxt fram till år 2020. I FA-

regionerna Ljungby, Sundsvall, Skövde, Älmhult, 

Årjäng, Kristianstad och Strömstad förväntas dock ut-

vecklingen gå från en positiv befolkningsutveckling 

under perioden år 2000 till år 2010 till en negativ ut-

veckling mellan år 2010 och år 2020. Generellt sett 

kommer också antalet FA-regioner med en negativ 

befolkningsutveckling öka. Det borde också noteras att 

den prognosticerade befolkningstillväxten ökar i ett 

antal FA-regioner med redan kraftig befolkningstillväxt. 

Därtill räknas inte bara storstadsregioner som Stock-

holm och Göteborg utan framför allt något mindre reg-

ioner som Borås, Eskilstuna och Jönköping. Även om 

utvecklingen för de flesta FA-regioner ser mörk ut, är 

det viktigt att komma ihåg, att alla slags prognoser tar 

avstamp i regionens historiska utveckling. Förändringar 

i regionens förutsättningar kan mycket väl påverka 

regionens utveckling framöver. Men, mot bakgrund av 

den rådande befolkningsstrukturen i många FA-regioner 

är också en kraftig förändring mot en positiv riktning 

ganska osäker.  

Inomregionala skillnader i befolkningstillväxten 

Den inomregionala befolkningsutvecklingen illustreras 

med hjälp av tidigare Glesbygdsverkets indelning efter: 

glesbygder, tätortsnära landsbygder och mindre och 

större tätorter. En generell befolkningsminskning sked-

de i glesbygder (-8,9 procent). De övriga om-

rådestyperna visar däremot på en befolkningstillväxt. 

Figur 2-7 Genomsnittlig årlig befolkningsför-
ändring 2000-2010 och 2010-2020, FA-
regioner 

Källa: rAps 
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Störst är befolkningstillväxten i tätortsområden med en 

befolkning större än 40 000 invånare som upplever en 

ökning på 10,4 procent mellan åren 2000 och 2010. 

Även befolkningsmässigt mindre tätortsområden redo-

visar en samlat positiv tillväxt under perioden (2,4 pro-

cent). Mindre positiv är befolkningsutvecklingen i tä-

tortsnära landsbygder (0,4 procent).  

I figur 2-8 redovisas befolkningsförändringen i procent 

för områdestyper efter FA-regioner. Tätortsområden 

med ett invånarantal större än 40 000 har i samtliga FA-

regioner en positiv befolkningsutveckling. Det är också 

de större tätorterna som växer snabbare än andra områ-

destyper i de 24 FA-regioner som har en sådan områ-

destyp. Även i FA-regioner som har en befolknings-

minskning totalt sett, går större tätortsområden mot 

strömmen (Luleå, Skellefteå och Östersund). I 60 FA-

regioner finns tätortsområden med 3 000 till 39 999 

invånare. I 26 regioner är utvecklingen i denna tä-

tortskategori positiv. I folkrika FA-regioner, som t.ex. 

Umeå, Växjö, Örebro och Gävle har mindre tätortsom-

råden en negativ utveckling i motsats till den generellt 

positiva utvecklingen i dessa FA-regioner. I regioner 

med tätortsområden större än 40 000 invånare är ofta 

också befolkningsutvecklingen i kategori tätortsnära 

landsbygder bättre.  

Av 65 FA-regioner med tätortsnära landsbygder är det 

enbart 12 som har en befolkningstillväxt. Enbart Stock-

holmregionens tillväxt (11 procent) i denna områdestyp 

svarar för ungefär hälften av tillväxten i samtliga tä-

tortsnära landsbygder. Den tätortsnära landsbygden 

växer också i andra större FA-regioner som t.ex. Göte-

borg (8,5 procent), Malmö (5,3 procent), Umeå (5,1 

procent), Östergötland (3,3 procent), Västerås (2,9 pro-

cent) och Halmstad (1,3 procent) Det finns dock även en 

ökande tätortsnära landsbygdsbefolkning i ett antal 

mindre regioner.  

Glesbygder avviker mest från den generella utveckling-

en i respektive FA-region. Det beror på att befolknings-

talen ofta är mycket små, vilket kan medföra stora rela-

tiva förändringar. Glesbygder har generellt sett den mest 

negativa befolkningsutvecklingen. Av 56 FA-regioner 

som har denna områdestyp är det bara i 10 FA-regioner 

där glesbygdsbefolkningen ökar mellan år 2000 och 

2010. I vissa turistbetonade FA-regioner som Malung 

eller Härjedalen är det dock glesbygder som utvecklas 

bäst, vilket har gett Malung en positiv befolkningstill-

växt i glesbygden.  

Figur 2-8 Inomregional befolkningsförändring 
2000-2010 efter områdestyper och FA-regioner 
(sorterade efter FA-regionens befolkningstillväxt år 
2000till år 2010) 

Källa: SCB, koordinatsatt statistik 

 

● Glesbygder                      ► Tätortsnära landsbygder  

■ Tätortsomr. 3 000 till 39 999 inv. ► Tätortsomr. större än 40 000 inv. 
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Befolkningsförändringens komponenter 

Befolkningens förändringar beror dels på relationen 

födda och döda (födelsenettot), och dels på flyttnettot. 

När det gäller flyttningar går de att dela upp i flyttningar 

inom riket, samt flyttningar över riksgränsen. Flyttning-

ar inom riket får betydelse för de enskilda regionerna, 

medan utrikes flyttnettot (immigration minus emigrat-

ion) också påverkar folkmängden i landet som helhet. 

Relationen mellan flyttnetto och födelsenetto har olika 

karaktär beroende på region. Figur 2-9 visar hur stor del 

födelsenetto, inrikes flyttnetto och utrikes flyttnetto 

påverkat befolkningen i respektive FA-region i genom-

snitt under 2000-talet. Figuren är sorterad så att den FA-

region som haft högst befolkningsökning i förhållande 

till befolkning ligger längst upp och vice versa.  

Figuren visar att invandringsnettot har varit positivt i 

samtliga 72 FA-regioner under 2000-talet. I regioner 

som Vimmerby, Eda och Sorsele har invandringen bi-

dragit till de högsta nettosiffrorna relaterade till befolk-

ning. Förhållandevis liten effekt på be-

folkningsutvecklingen har invandringen däremot haft i 

Haparanda, Gotland, Västervik, Storuman och Pajala. 

Bland de större FA-regionerna är det framför allt Växjö, 

Örebro och Eskilstuna som kunnat dra mest nytta av 

invandringen i detta avseende. 

Utan ett relativt högt invandringsnetto skulle även be-

folkningsutvecklingen i många större regioner ha varit 

negativ under perioden 2000-2008. Det är bara stor-

stadsregionerna samt Umeå, Östergötland, Västerås, 

Nyköping, Jönköping, Halmstad, Örebro och Borås som 

skulle ha haft en positiv befolkningsutveckling utan 

invandring.  

Flyttnettot inrikes är också negativt i samtliga FA-

regioner utom storstadsregionerna och Örebro, Borås, 

Jönköping, Halmstad, Kalmar, Östergötland, Nyköping, 

Västerås och i de något mindre regionerna Gotland och 

Tranås. En större del av dessa regioners positiva inflytt-

ning kan kopplas till utbildningsrelaterad inflyttning.  

Det är 12 FA-regioner som redovisar ett positivt födel-

senetto. Det högsta nettot har Stockholmsregionen (0,50 

födda per 100 inv.) följt av Göteborg (0,33), Umeå 

(0,30) och Malmö (0,16). Ett positivt födelsenetto har 

också FA-regionerna Värnamo, Jönköping, Växjö, Ki-

runa, Östergötland, Halmstad, Västerås och Örebro.   

Figur 2-9 Genomsnittligt födelsenetto samt 
inrikes- och utrikes flyttnetto under peri-
oden 2000-2010, FA-regioner 

Källa: rAps 

Källa: rAps 
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2.4 Befolkningsstruktur i regioner 

Åldersstruktur 

I detta avsnitt redovisas den regionala åldersstrukturen 

uttryckt som mått mellan den potentiella arbetskraften 

(20-64 år) och övrig befolkning. Detta illustreras genom 

försörjnings-, yngre- och äldrekvoter. Försörjningskvo-

ten anger antalet yngre (0-19 år) och antalet äldre (65 år 

och äldre) som andel av antalet i åldrarna 20-64 år. För 

riket är yngrekvoten 40 procent och äldrekvoten 31 

procent, vilket tillsammans ger en försörjningskvot på 

71 procent. Försörjningskvoten varierar kraftigt mellan 

enskilda FA-regioner. I regioner som Pajala och Åsele 

har utvecklingen gått så långt, att det på varje person i 

förvärvsarbetande ålder, kommer en person som anses 

vara beroende av denna åldersgrupp. Detta bör ses i 

kontrast till regioner som Umeå eller Stockholm som 

har en försörjningskvot kring 64 procent. Försörjnings-

kvoten ger visserligen en samlad bild över relationen 

mellan potentiell arbetskraft (20-64 år) och övriga ål-

dersgrupper, men den döljer också viktiga underlig-

gande åldersstrukturer.  

I figur 2-10 redovisas både yngre- och äldrekvot som 

tillsammans utgör försörjningskvot. De mellanregionala 

skillnaderna vad gäller yngrekvoten är generellt sett 

små, men det är intressant att det ofta finns stora skill-

nader mellan geografiskt närliggande regioner. Exem-

pelvis placerar sig FA-region Övertorneå med en 

yngrekvot på 41,9 procent bland regioner med de högsta 

värdena, medan grannregionen Överkalix, med 36,9 

procent, hamnar bland regioner med de lägsta värdena. 

De högsta värdena hittas år 2010 i FA-regionerna Vär-

namo, Vetlanda och Vilhelmina, samtliga över 44 pro-

cent. 

De skillnader som finns förklaras därför framför allt av 

olikheter vad gäller äldrekvoten. Skillnaden mellan FA-

regionerna med den största (Pajala 60,8 procent, Över-

kalix 56,6 procent, Åsele 55,9 procent) och minsta 

(Stockholm 24,9 procent, Umeå 26,3 procent, Göteborg 

27,1 procent) äldrekvoten, är tre gånger så stor som 

skillnaden för yngrekvoten. 

 

 

Figur 2-10 Yngre- äldre och försörjningskvot, 
år 2009, FA-regioner (procent) 

Källa: rAps  

Anm.: Summan av äldrekvot och yngrekvot 

är lika med förvärvskvot 



REGIONAL TILLVÄXT 2011 

71 

Andel befolkning född utomlands 

Den utlandsfödda befolkningen har ökat från 11,3 pro-

cent till 14,7 procent av befolkning totalt. Medan den 

delen av befolkningen som är född i ett annat nordiskt 

land minskade både absolut och relativt befolkningen, 

har den övriga utlandsfödda befolkningen ökat kraftigt 

under perioden år 2000 till år 2010. De högsta andelarna 

utlandsfödd befolkning fanns år 2010 i FA-regionerna 

Haparanda (39,7 procent), Övertorneå (24,1 procent), 

Eda (23,7 procent) och Stockholm (20,0 procent). Att 

andelarna i en del mindre regioner är mycket höga beror 

på att regionerna ligger i grannskap med ett annat nor-

diskt land.  

De högsta andelarna av befolkning född i ett land utan-

för Norden hittas i storstadsregionerna, Värnamo, 

Växjö, Eskilstuna, Borås, Västerås, Ljungby, Halmstad, 

Jönköping, Älmhult, Kristianstad, Örebro och Östergöt-

land, samtliga med andelar över 10 procent av befolk-

ningen totalt i FA-regionen. Några större FA-regioner 

som Östersund och Luleå har dock få invånare med 

utländsk bakgrund utanför Norden.  

I samtliga FA-regioner ökade den utlandsfödda delen av 

befolkningen. Medan befolkningsandelarna av den nor-

diskt födda befolkningen inte förändras i någon större 

omfattning har vissa FA-regioner upplevt stora föränd-

ringar vad gäller befolkningen födda i ett land utanför 

Norden. Den största relativa förändringen under samma 

period hade FA-region Sorsele (7,5 procentenheter), 

Växjö (5,3 procentenheter), Älmhult (5,1 procentenhet-

er) och Eskilstuna (5,0 procentenheter). Ytterligare 29 

FA-regioner visar på en ökning på över 3 procentenhet-

er mellan år 2000 och år 2010.  

Figur 2-11 Andel befolkning född i ett annat 
nordiskt land respektive född utanför Nor-
den, år 2010, FA-regioner (rangordnad 
efter andelen utlandsfödd befolkning totalt) 

Källa: rAps  
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2.5 Utbildningsnivå 

Figur 2-12 redovisar FA-regionerna fördelade efter 

befolkningens utbildning. Andel av befolkningen med 

eftergymnasial utbildning är betydligt högre i storstäder 

och större städer, än i landets mindre regioner. Högst 

andel av befolkning med eftergymnasial utbildning har 

Umeå FA-region (46 procent), medan Dorotea, Eda, 

Filipstad, Årjäng och Vansbro uppnår andelar under 18 

procent. Skillnaden vad gäller andel befolkning med 

eftergymnasial utbildning mellan genomsnittet av de 

första och sista tio FA-regionerna är nästan 20 procen-

tenheter. Det är i första hand FA-regioner som erbjuder 

högskoleutbildning, som har en relativt hög andel.  

Minst är skillnaderna i gruppen gymnasial utbildning. 

Skillnaden mellan FA-regionen med den högsta andelen 

(Vilhelmina 29 procent) och den lägsta (Överkalix 21 

procent) är åtta procentenheter. Det är framför allt 

mindre regioner som Vilhelmina, Tranås, Dorotea, Ar-

vidsjaur, Kiruna, Torsby, Malung eller Hagfors som 

utmärker sig med relativt höga andelar i denna utbild-

ningsgrupp. Det är 15 FA-regioner som ligger under 

riksgenomsnittet på 23,1 procent. Denna grupp utgörs 

inte bara av FA-regioner med högskolor, utan också av 

regioner som Överkalix, Övertorneå, Haparanda, 

Bengtsfors, Västervik, Arjeplog och Vansbro, med 

relativt höga andelar i utbildningsgruppen kortare än 

treårig gymnasieutbildning.   

Mindre skillnader finns även i utbildningsgruppen kor-

tare eftergymnasieutbildning. Skillnaden mellan region-

en med den lägsta andelen (Dorotea 7,7 procent) och 

Umeå (18, 2 procent) är 10,5 procentenheter. Det är 

framför allt FA-regioner med högskolor som också har 

en relativt hög andel av befolkningen i denna utbild-

ningsgrupp.  

 

Figur 2-12 Befolkning 20-64 år uppdelad efter 
utbildningsgrupper(procent), 2009, FA-regioner 
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2.6  Sysselsättningsförändring 

Innan den kraftiga konjunkturnedgången under år 2008 

var sysselsättningsutvecklingen positiv i 89 procent av 

FA-regionerna. Den kraftiga konjunkturella avmatt-

ningen har dock snabbt spridit sig till samtliga delar av 

landet och resulterade i en negativ sysselsättningstill-

växt i samtliga FA-regioner med undantag för FA-

region Stockholm under perioden 2007-2009.  

Den långsiktiga sysselsättningsutvecklingen ser trots 

konjunkturnedgången mycket bättre ut i de flesta FA-

regionerna. Under perioden 2000 till 2009 ökade syssel-

sättningen i 58 av Sveriges 72 FA-regioner. I absoluta 

tal hänger sysselsättningsutveckling givetvis samman 

med befolkningsstorlek. En ökning av antalet sysselsatta 

observeras dock i såväl små som stora FA-regioner, 

liksom i regioner med negativ befolkningsutveckling.  

Bäst utveckling under perioden 2000 till 2009 har Hapa-

randa FA-region haft, där det skett en sysselsättnings-

tillväxt på i genomsnitt 1,7 procent per år. Efter Hapa-

randa följer Göteborg (1,6), Halmstad (1,6), Malmö 

(1,5) och Umeå (1,4 procent).  

Stockholms FA-region har en sysselsättningsökning på 

en procent under perioden, vilket i relativa tal är lägst av 

de tre storstadsregionerna. I absoluta tal var dock 

Stockholms sysselsättningsökning den högsta i landet 

(92 000 pers.), medan motsvarande siffra i Göteborg 

och Malmö FA-regioner var 41 000 respektive 47 000 

personer. Tillsammans står storstadsregionerna för näst-

an 80 procent av den svenska sysselsättningstillväxten 

under perioden 2000-2009. Den kraftiga konjunktur-

nedgången har dock särskilt drabbat mindre industribe-

tonade FA-regioner.  

. 

Figur 2-13 Årlig genomsnittlig sysselsättningstill-
växt i procent, 2000-2009 och 2007-2009, FA-
regioner 

Källa: rAps  

Anm: År 2004 gjordes några förändringar i bearbetning-
arna avseende sysselsättningsdata. Detta medför att 
utvecklingen av sysselsättningen över perioden är något 
överskattad. 
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2.7 Förvärvsintensitet  

Förvärvsintensiteten, här definierad som antalet för-

värvsarbetande i 20-64 års ålder i förhållande till be-

folkningen totalt i samma åldersgrupp, kan vara ett mått 

på hur väl arbetsmarknaden i en region fungerar. En hög 

andel av t.ex. studerande och gränspendlare i vissa reg-

ioner gör dock att måttet inte är entydigt i detta avse-

ende.  

De tidigare stora regionala skillnaderna vad gäller för-

värvsintensitet har minskat mellan åren 2000 och 2009. 

Skillnaden mellan den region som hade högst, respek-

tive lägst förvärvsintensitet, har sjunkit från 30,7 pro-

centenheter år 2000 till 20,8 procentenheter år 2009. De 

låga förvärvsintensiteterna i bl.a. Haparanda, Eda och 

Årjäng bör dock tas med en nypa salt, på grund av ett 

omfattande utbyte av förvärvsarbetande över riksgrän-

sen. Om dessa regioner undantas, minskar de regionala 

skillnaderna betydligt. 

Störst positiv förändring har skett i FA-regionerna Pa-

jala, Kiruna, Jokkmokk, Gällivare, Övertorneå och Ar-

vidsjaur. Trots konjunkturnedgång i slutet av perioden 

ökade förvärvsintensiteten med över fem procentenheter 

under perioden år 2000 till år 2009. Detta medförde att 

flera av dessa FA-regioner har kommit upp till nivåer i 

paritet med andra mindre regioner i landet. 33 FA-

regioner visar på en förbättrad förvärvsintensitet för år 

2009, däribland större regioner som Halmstad (1,1 pro-

centenheter) Falun/Borlänge (1,2), Sundsvall (1,4), 

Skellefteå (1,8), Östersund (2,0), Örnsköldsvik (2,2) och 

Luleå (3,0). 

En negativ förändring kan fastställas i 39 FA-regioner, 

däribland storstadsregionerna Malmö (-2,0 

procentenheter) och Stockholm (-1,0 procentenhet). 

Stora negativa förändringar förekommer i regioner som 

tidigare uppvisat relativt höga nivåer, t.ex. FA-

regionerna Jönköping (-1,7 procentenheter), Växjö (-

1,7) och Ljungby (-2,3 procentenheter). I Värnamo FA-

region var utvecklingen mest negativ (-5,6), men ligger 

ändå kvar på en nivå över 80 procent.  

 

Källa: rAps   
År 2004 gjordes några förändringar i bearbetningarna avse-
ende sysselsättningsdata. Detta medför att utvecklingen av 
förvärvsintensiteten över perioden 2000-09 är något överskat-
tad.  

Figur 2-14 Förvärvsintensitet i procent 2000 
och 2009, befolkning 20-64 år, FA-regioner.  
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Förändring av förvärvsintensiteten utifrån ett 
könsperspektiv 

Den i figur 2-15 redovisade förändringen i förvärvsin-

tensiteten för kvinnor och män avspeglar också i hög 

grad konjunkturnedgångens påverkan på kvinnors och 

mäns deltagande på arbetsmarknaden. I ett sådant per-

spektiv är en mycket ojämn utveckling för kvinnor och 

män också ett tecken på en mycket könssegmenterad 

arbetsmarknad. Enbart 15 FA-regioner förbättrade sin 

förvärvsintensitet under perioden år 2005 och år 2009. I 

22 FA-regioner kan dock fastställas en förbättring för 

kvinnor, vilket kan jämföras med 13 FA-regioner där 

män har en högre förvärvsintensitet än år 2005.  

I majoriteten av FA-regionerna var utvecklingen den-

samma både för män och för kvinnor. I 46 FA-regioner 

hade både män och kvinnor en negativ utveckling av 

förvärvsintensiteten. I 10 FA-regioner redovisade däre-

mot båda könen en positiv utveckling. Som framgår av 

figuren är det ofta mindre FA-regioner i norr som hade 

en positiv utveckling för både könen, men detsamma 

gäller även landsbygdsregionen Gotland.  

I 16 FA-regioner gick förändringen åt olika håll. Det är 

dock enbart tre FA-regioner (Härjedalen, Stockholm 

och Arjeplog) där förvärvsintensiteten för män var posi-

tiv och negativ för kvinnor. I flertalet FA-regioner med 

en blandad utveckling är det alltså kvinnor som står för 

en positiv förändring av förvärvsintensiteten.    

 

Figur 2-15 Förändring av förvärvsintensitet 
mellan år 2005 och år 2009 för män och kvin-
nor 20-64 år, FA-regioner. (rangordnad efter 
förändring totalt i FA-regioner) 

Källa: rAps   
År 2004 gjordes några förändringar i bearbetningarna avse-
ende sysselsättningsdata. Detta medför att utvecklingen av 
förvärvsintensiteten över perioden 2000-09 är något överskat-
tad.  
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Förändringen av förvärvsintensiteten för utlands-
födda svenska 

Den utlandsfödda delen av befolkningen 20-64 år har av 

olika skäl ett mycket lägre deltagande på arbetsmark-

naden. Beskrivningen här utgår från utlandsfödda gene-

rellt och ger därför en genomsnittlig bild av regioners 

situation. Bilden borde därför förändras mycket när en 

differentierad syn anläggs på den mycket heterogena 

gruppen utlandsfödda.   

Trots denna förenkling är det möjligt att uttala sig om 

vissa strukturella skillnader mellan FA-regioner. En 

viktig utgångspunkt är dock att förvärvsintensiteten för 

denna befolkningsgrupp är mycket lägre än för befolk-

ningen 20-64 år totalt. I ett regionalt genomsnitt har den 

utlandsfödda befolkningen en förvärvsintensitet 23 

procentenheter under det regionala genomsnittet för 

befolkningen 20-64 år totalt. FA-regionerna Övertorneå, 

Haparanda, Pajala, Vansbro, Jokkmokk, Fagersta, Ki-

runa, Gällivare och Stockholm redovisar de minsta 

skillnaderna mellan gruppen utlandsfödda och befolk-

ning totalt. Skillnaderna ligger dock även i dessa reg-

ioner mellan 10 och 17 procentenheter. I FA-regionerna 

Vimmerby, Söderhamn, Blekinge, Sollefteå, Vilhel-

mina, Arvidsjaur, Dorotea och Sorsele är skillnaderna 

som mest och ligger på minst 30 procentenheter.  

Det är enbart nio FA-regioner som uppvisade en förbätt-

ring av utlandsföddas förvärvsintensitet. En väsentlig 

förbättring åstadkoms i FA-region Jokkmokk (6,9 pro-

centenheter). En mer blygsam förbättring uppnåddes i 

FA-regionerna Haparanda, Pajala, Övertorneå, Gotland, 

Storuman, Eda och Stockholm. En mycket kraftig 

minskning av förvärvsintensiteten i denna grupp kan 

fastställas i FA-regionerna Åsele och Vilhelmina (-13 

procentenheter), Sorsele (-12 procentenheter), Arvid-

sjaur och Blekinge (-10 procentenheter), Sollefteå (-9 

procentenheter) och Ludvika och Ljusdal (- 8 procen-

tenheter).  

Figur 2-16 Förvärvsintensitet i procent 2005 
och 2009, utlandsfödd befolkning 20-64 år, FA-
regioner.  

Källa: rAps   
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2.8 Arbetslöshet som mått på den 
kortsiktig utvecklingen på ar-
betsmarknaden  

I figur 2-17 redovisas det totala antalet arbetslösa i relat-

ion till befolkningen 20-64 år. Den regionala arbetslös-

heten är på grund av snabba produktionstider en av de få 

statistiska uppgifter som kan användas för att belysa 

mer kortsiktiga förändringar i den regionala ekonomin. 

Den period som behandlas avser det andra kvartalet 

2010 respektive det andra kvartalet 2011.  

Den genomsnittliga regionala arbetslösheten har förbätt-

rats med 0,9 procentenheter under denna period. I 68 

FA-regioner visas också en positiv förändring, vilket 

tyder på en varaktig konjunkturuppgång för landet i sin 

helhet. FA-regionerna Gotland, Jokkmokk, Vilhelmina 

och Dorotea går dock mot strömmen och redovisar 

ökande arbetslöshetssiffror.  

Skillnaderna mellan olika FA-regioner är dock stora när 

det gäller nivån på arbetslöshet. Differensen mellan 

arbetslösheten i FA-region Haparanda och FA-regionen 

Strömstad är nästan tio procentenheter. Skillnaderna är 

stora inte bara mellan olika landsändar utan också inom 

regionernas närområden. Till exempel har Kiruna och 

Gällivare FA-regioner relativt låga arbetslöshetsnivåer, 

medan grannregionerna Pajala och Överkalix tvärtom 

visar relativt höga värden. Även bland storstadsregion-

erna och andra folkrika FA-regioner finns det stora 

olikheter.  

Många FA-regioner med relativt hög arbetslöshet för 

andra kvartalet 2010 visar på en tydlig förbättring till 

andra kvartalet år 2011. FA-regionerna Haparanda, 

Övertorneå och Eda var förbättringen över två procen-

tenheter. En signifikant förbättring kan också fastställas 

i större FA-regioner som Värnamo (-1,3 procentenhet-

er), Göteborg (-1,1 procentenheter) eller Eskilstuna (-

1,1 procentenheter). Större regioner som hade en mer 

återhållsam utveckling är FA-region Stockholm (-0,3), 

Malmö (-0,2) och Växjö (-0,4 procentenheter).  

Figur 2-17 Total arbetslöshet i procent, befolk-
ningen 20-64 år, 2 kvartal 2010 och 2011, FA-
regioner.  

Källa: rAps   
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Arbetslöshet bland yngre och äldre 

I figur 2-18 visas skillnaden mellan arbetslösheten i 

åldersgruppen 20-24 år och åldersgruppen 25-64 år i 

FA-regioner. FA-regionernas arbetslöshet bland den 

yngre åldersgruppen är i genomsnitt 2,3 gånger större än 

arbetslösheten i den äldre åldersgruppen. Det framgår 

dock tydligt att skillnaderna mellan FA-regioners totala 

arbetslöshet i stor utsträckning beror på skillnader i den 

yngre gruppens arbetslöshet. Differensen mellan FA-

regionen med den högsta och lägsta arbetslösheten är tre 

gånger större för den yngre än för den äldre befolkning-

en.  

I FA-regionerna Haparanda, Överkalix, Sollefteå, Ar-

vidsjaur, Vilhelmina, Filipstad och Kramfors är andelen 

arbetslösa bland de yngre över 20 procent, vilket kan 

jämföras med ett antal FA-regioner (Stockholm, Jönkö-

ping, Strömstad, Göteborg, Vansbro, Umeå, Kiruna, 

Malung) med relativt låga andelar. Stockholms FA-

region har med 5,5 procent den med avstånd lägsta 

arbetslöshetsnivån i denna åldersgrupp.  

På så sätt är också skillnaden mellan den yngre befolk-

ningens arbetslöshet och den äldre befolkningens arbets-

löshet minst i FA-regionen Stockholm. Mindre stora 

skillnader mellan åldersgruppernas arbetslöshet kan 

också fastställas i andra större FA-regioner som till 

exempel Jönköping, Göteborg, Borås, Halmstad, 

Malmö. I 49 FA-regioner är arbetslösheten bland de 

yngre dock minst dubbelt så stor som för den äldre 

delen av befolkningen. Bland dessa FA-regioner före-

kommer för det mesta mindre regioner med ett relativt 

ensidigt näringsliv men också större FA-regioner som 

Sundsvall, Blekinge, Luleå och Östersund.  

Figur 2-18 Arbetslöshet bland åldersgruppen 
20-24 år respektive 25-64 år, kvartal 2 år 2011, 
FA-regioner 

Källa: rAps   
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Missmatchning på arbetsmarknaden 

Matchningen mellan arbetslöshet och efterfrågan på 

arbetskraft på regional nivå kan studeras genom region-

ala jämförelser av vakanser och arbetslöshet per yrkes-

grupp efter standarden för svensk yrkesklassificering. 

Missmatchning uppstår när efterfrågad kompetens och 

tillgänglig kompetens i en region inte matchar. Match-

ningsindikatorn anger storleken på den regionala ar-

betsmarknadens missmatchning i förhållande till den 

regionala potentiella arbetskraften, d.v.s. arbetsmark-

nadens förmåga att para ihop vakanser med arbetssö-

kande per yrkesgrupp. Ju större värden desto större är 

också missmatchningen i FA-regionen.  

Det finns en stor spridning vad gäller olika FA-

regioners arbetsmarknadsrelaterade missmatchning. Den 

med avstånd största missmatchningen räknades fram för 

FA-region Malung som visar på en missmatchning på 

över 35 procent. Det är svårt att ge en enkel förklaring 

till den stora missmatchningen i denna region, men ett 

högt beroende av säsongarbetare från andra delar av 

landet kan vara en förklaring. Det finns för övrigt ingen 

enhetlig bild av vilka typer av regioner som utmärks 

med en låg missmatchning mellan vakanser och arbets-

lösas kompetens. Stockholmsregionen har en relativt 

stor missmatchning jämfört med FA-regionen Göteborg, 

men också FA-region Malmö.  

Figur 2-19 Missmatchning mellan vakanser och 
arbetslöshet, år 2009, FA-regioner 

Källa: SCB, LISA, Arbetsförmedling  
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2.9 Näringslivets struktur 

Figur 2-20 visar en sammanfattning av skillnader i den 

regionala näringslivsstrukturen, rangordnat efter ande-

len sysselsatta inom tillverknings- och utvinningssek-

torn. Näringslivets struktur har stor betydelse för en 

regions utveckling, vilket framgått inte minst under den 

konjunkturnedgång som följt efter krisen, som i första 

hand drabbade tillverkningsindustrin. Följaktligen har 

regioner med en hög andel sysselsatta i denna sektor 

varit särskilt utsatta. Den rangordning som finns i figu-

ren återger i stor utsträckning också en rangordning över 

regioner som drabbades hårt av den krisartade utveckl-

ingen under år 2008 och år 2009.  

Längst upp finns FA-regionerna Värnamo, Ljungby, 

Fagersta och Vetlanda, där över en tredjedel av de för-

värvsarbetande är sysselsatta inom tillverknings- och 

utvinningssektorn. Längst ner i figuren finns FA-

regioner som Arjeplog, Vilhelmina, Sollefteå, Arvid-

sjaur och Gotland med en relativ liten andel förvärvsar-

betande i tillverkningssektorn. Dessa regioner har större 

andelar av offentliga hushållstjänster och blandade 

tjänster. Även FA-regionen Stockholm har en relativt 

hög andel tjänstenäringar, som till skillnad från de 

förstnämnda regionerna i högre utsträckning tillfaller 

den privata sektorn.   

Figur 2-20 Sysselsättningsstruktur fördelat på nio över-
gripande näringssektorer, år 2009, FA-regioner (rang-
ordnade efter andel sysselsatta i tillverkningsindustrin) 

Källa: SCB, LISA 
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Branschdiversifiering och arbetsställekoncentration 

per FA-region, år 2008.  

En region där få branscher är representerade, samt där 

de sysselsatta är koncentrerade till ett fåtal arbetsställen, 

är mer sårbar för externa chocker än regioner som har 

en mångfald av olika branscher samt en låg koncentrat-

ion till få stora arbetsställen. 

Regioners sårbarhet för externa chocker kan således 

illustreras genom att beräkna branschdiversifiering samt 

arbetsställekoncentration. Regionernas bransch-

diversifiering är beräknat som antalet branscher repre-

senterade i regionen delat med det totala antalet möjliga 

branscher59. Arbetsställekoncentration är beräknat som 

antalet sysselsatta vid de fem största arbetsställena inom 

tillverkning och utvinning, dividerat med total syssel-

sättning i regionen. En region med en låg sårbarhet har 

en hög branschdiversifiering och en låg arbetsställekon-

centration. 

Figur 2-21 redovisar branschdiversifiering och arbets-

ställekoncentration för samtliga 72 FA-regioner. Figu-

ren är sorterad efter storleken av branschdiversifiering. 

Som synes har regioner med en hög branschdiversifie-

ring oftast en låg arbetsställekoncentration, även om 

relationen inte är helt entydig. 

Stockholm, Malmö, Göteborg och Östergötland är de 

FA-regioner som har den högsta bransch-

diversifieringen, samtidigt som de även har bland de 

lägsta graderna av arbetsställekoncentration. Dessa fyra 

regioner toppar även listan över regioner som har störst 

befolkning. FA-regionerna Dorotea, Sorsele och Ar-

jeplog är de regioner som har störst arbetsställekoncent-

ration och minst bransch-diversifiering. Gruvindustri-

regionerna Kiruna och Gällivare har en jämförelsevis 

hög branschdiversifiering.  

 

 

                                                           
59 En bransch räknas som en distinkt SNI-kod på fyrsiffernivå. 

Figur 2-21 Branschdiversifiering och arbetsställe-
koncentration, år 2008, FA-regioner 

SCB; RAMS 



REGIONAL TILLVÄXT 2011  

82 

Andel sysselsatta i multinationella företag 

Sysselsatta i multinationella företag är ett samlande 

begrepp för dels anställda i utländska företag, dels an-

ställda i svenska koncerner med dotterbolag i utlandet. 

I figur 2-22 framgår den stora spridningen bland FA-

regioner vad gäller andelens sysselsatta i multinationella 

företag. Skillnaden mellan FA-regionen med största 

andelen (Fagersta) och FA-regionen med lägst andelen 

(Åsele) är inte mindre än 33 procentenheter. Generellt 

sett har industribetonade FA-regioner som Fagersta, 

Karlskoga, Ljungby, Ludvika, Filipstad, Västerås och 

Kiruna höga andelar sysselsatta i multinationella före-

tag, medan avlägset belägna landsbygdsregioner redovi-

sar relativt låga andelar. Storstadsregionerna återfinns i 

den övre delen av diagrammen, men FA-region Malmö 

är något efter de andra storstadsregionerna.  

Generellt sett har andelen multinationell sysselsättning 

minskat mellan år 2000 och år 2009. I 9 av 72 FA-

regioner framkommer dock en andelsökning. Störst var 

ökningen i FA-regionen Gällivare (4,7 procentenheter). 

I övriga FA-regioner med en positiv utveckling var 

förändringstakten dock mycket lägre. FA-regionerna 

Vimmerby, Kramfors, Ljungby, Söderhamn, Vetlanda 

har dock samtliga en andelsförskjutning på över en 

procent. Mindre FA-regioner redovisar de största nega-

tiva förändringarna, men även FA-region Göteborg har 

år 2009 en 13 procentenheter lägre andel sysselsatta i 

multinationella företag än för knappt tio år sedan.  

 

Figur 2-22 Andel sysselsatta i multinationella 

företag år 2000 och år 2009, FA-regioner 

Källa: Tillväxtanalys, SCB, RAMS 
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2.10 Näringslivets regionala dynamik 

Näringslivets omvandling är en oundviklig process. Det 

måste ständigt uppdateras och anpassas till såväl tek-

nologiska förändringar, som nya marknadsförhållanden. 

Att nya och mer konkurrenskraftiga företag ersätter 

gamla är en central förutsättning för tillväxt, men den 

kan anta mer dramatiska former när större delar av 

världsekonomin utsätts för konjunkturella påfrestningar. 

År 2009 präglades av en kraftig nedgång av Sveriges 

ekonomi. Detta avspeglas också i regionernas utveckl-

ing som nästan samtliga redovisade en negativ syssel-

sättningsutveckling vid arbetsställen i regionerna.  

Ett sätt att illustrera omvandlingstrycket är att beräkna 

sysselsättningsförändringen vid nya, växande, krym-

pande och nedlagda arbetsställen, vilket är gjort i figur 

2-23. Det råder en viss variation i näringslivsdynamik 

mellan FA-regionerna. Lägst antal skapade arbetstill-

fällen (nya och växande) per 100 invånare i åldrarna 20-

64 år står Filipstads FA-region för (3,1) och förenar 

detta med det lägsta värdet (5,1) för försvunna arbets-

ställen (krympande och nedlagda). Flest antal skapade 

arbetstillfällen skapades i FA-regionerna Sorsele, 

Malung, Strömstad, Överkalix och Arjeplog men bara 

Arjeplog har tillsammans med Malungs FA-region ett 

positivt sysselsättningsnetto enligt denna beräkning. 

Bland storstadsregionerna visar Stockholm på den 

högsta dynamiken vad gäller skapade och försvunna 

arbetstillfällen. Det är dock FA-regionerna Överkalix, 

Dorotea, Strömstad och Arjeplog som visar på ännu 

större bruttoförändringar i skapade och försvunna ar-

betstillfällen. Trots att år 2009 präglas av sysselsätt-

ningsförluster i nästa samtliga FA-regioner ska det på-

pekas att samtliga FA-regioner även har växande och 

nystartade företag i vilka det genereras sysselsättnings-

tillväxter.  

  

■ nya arbetsställen         ■ växande arbetsställen 
■ nedlagda arbetsställen ■ krympande arbetsställen 

I  sysselsättningsnetto 

 

Figur 2-23 Skapade och försvunna arbetstillfällen 
som andel av befolkning 20-64 år i procent, år 
2009, vid nya, växande, krympande och ned-
lagda arbetsställen 

Källa: SCB; RAMS, FAD; NEDLA, RTB 
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Andel snabbväxande företag 

Det finns ett antal metoder för att bestämma snabbväx-

ande 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. 

Den kraftiga konjunkturella nedgången under år 2009 

medför också störningar i de mer dynamiska företagens 

tillväxt. På sätt och vis speglas detta också i statistiken 

över snabbväxande företag för år 2009. I 15 FA-

regioner noteras inga snabbväxande företag alls under 

detta år, däribland FA-regionerna Eskilstuna, Östergöt-

land, Jönköping och Stockholm. Däremot tycks andelen 

snabbväxande företag vara ovanligt stor i ett antal 

mindre regioner.  

FA-regionens förmåga att skapa snabbväxande företag 

återges förmodligen bättre genom att belysa den genom-

snittliga andelen snabbväxande företag under perioden 

år 2000 till 2009. Högst upp i rangordningen finns ett 

antal mindre FA-regioner i Norrland med en genom-

snittlig andel på knappt en procent snabbväxande före-

tag per invånare under 2000-talet. I den övre delen av 

diagrammen samlas också storstadsregionerna. Stock-

holms FA-region redovisar med 0,74 snabbväxande 

företag per 100 invånare ett något bättre värde än både 

FA-regionerna Göteborg (0,64) och Malmö (0,58). 

Bland FA-regioner med relativt låga andelar snabbväx-

ande företag per 100 invånare utmärker sig Fagersta, 

Åsele och Oskarshamn, men även större FA-regioner 

som Eskilstuna eller Kalmar.  

  

Figur 2-24 Andel snabbväxande företag per 100 
invånare (20-64 år), år 2009 och genomsnittet 
för perioden 2000-2009 (rangordning), FA-
regioner 

Källa: SCB  
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2.11 Ekonomisk tillväxt i regionerna 

Arbetsproduktivitet 

Arbetsproduktiviteten är ett mått på det produktions-

värde som genereras vid arbetsställen lokaliserade i 

regionen. Arbetsproduktiviteten är beräknad som daglö-

nesumma per sysselsatt i regionen.  

I Figur 2-25 redovisas arbetsproduktiviteten för år 2008 

för alla 72 FA-regioner. Figuren visar att det finns stora 

skillnader i arbetsproduktivitet mellan regioner i stort. 

Mellan specifika regioner kan dock skillnaderna vara i 

det närmaste obetydliga och små förändringar kan göra 

att enskilda regioner flyttar flera positioner.  

Stockholm och Göteborg befinner sig bland de FA-

regioner som har högst arbetsproduktivitet. Den tredje 

storstadsregionen Malmö redovisar för år 2009 en något 

lägre arbetsproduktivitet. En hög arbetsproduktivitet 

finns även i Kirunas och Gällivares FA-regioner, vilka 

har en betydande gruvindustri. Även andra industribeto-

nade regioner, som t.ex. Västerås, Örnsköldsvik och 

Karlskoga, har en relativt hög arbetsproduktivitet år 

2009. På grund av att en stor del av produktionen är 

belägen i någon av storstäderna Stockholm, Göteborg 

och Malmö, är värdet för riket totalt högt (280 000 kr). 

De FA-regioner som har lägst arbetsproduktivitet är 

Sorsele, Vilhelmina, Åsele och Årjäng. Skillnaden i 

arbetsproduktivitet mellan Sorsele FA-region och FA-

regioner med högst arbetsproduktivitet (FA Stockholm) 

är 83 000 kronor, vilket betyder att Sorsele har 27 pro-

cent lägre arbetsproduktivitet än FA-region Stockholm. 

Det bör noteras att samtliga gränsregioner (Haparanda, 

Torsby, Pajala, Eda och Årjäng) påverkas av pendlingen 

över riksgränsen och återfinns därför lägre ner i figuren.  

Figur 2-25 Arbetsproduktivitet 2009, FA-regioner 

Källa: SCB; LISA 



REGIONAL TILLVÄXT 2011  

86 

Tillväxt i arbetsproduktivitet  

I figur 2-26 visas den årliga genomsnittliga tillväxten 

för arbetsproduktiviteten under åren 2000-2009. För 

riket som helhet har tillväxten legat på 1,9 procent per 

år. Gällivare FA-region har haft en tillväxt på 2,6 pro-

cent, vilket är högst. Bengtsfors har haft lägst genom-

snittlig tillväxt med 1,4 procent. Intressant i samman-

hanget är att inlandsregioner uppvisar stora skillnader i 

arbetsproduktivitetstillväxt. FA-regionerna Gällivare, 

Örnsköldsvik, Kiruna och Ludvika har en relativt god 

tillväxt i arbetsproduktivitet, medan tillväxten är relativt 

låg i bland andra Värnamo, Ljungby, Hällefors och 

Karlskoga FA-regioner.  

Storstadsregionerna Malmö, Stockholm och Göteborg 

återfinns inte i den övre delen av figuren. Särskilt 

Stockholms FA-region har numera en relativt låg pro-

duktivitetstillväxt räknad över perioden år 2000 till år 

2009.   

En förändring av arbetsproduktivitet kan antingen bero 

på en förändring i sysselsättning eller i daglönesumma. 

En stigande arbetsproduktivitet kan således bero på att 

sysselsättningen minskar, eller inte ökar, i samma takt 

som produktionen. Därmed behöver en ökning i arbets-

produktivitet inte vara positiv för en region, som givet-

vis inte gynnas av att sysselsättningen minskar. 

För att utvecklingen ska vara entydigt positiv krävs att 

såväl produktion, sysselsättning som befolkning utveck-

las i en positiv riktning.  

 

Figur 2-26 Årlig genomsnittlig tillväxt i arbets-
produktiviteten 2000-2009, FA-regioner 

Källa: SCB; LISA 
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Tillväxt i daglönesumma och sysselsättning 

I Figur 2-27 redovisas tillväxt i daglönesumma och 

tillväxt i sysselsättning för alla 72 FA-regioner. Region-

erna i figuren är sorterade i samma ordning som i Figur 

2-26, dvs. i storleksordning efter tillväxt i arbetsproduk-

tivitet. Som synes har de flesta regioner haft en positiv 

utveckling av både daglönesumma och sysselsättning. 

23 regioner har haft en positiv utveckling av daglöne-

summan, men en negativ utveckling av sysselsättningen. 

Vissa av dem har en relativt hög produktivitetstillväxt. 

En hög arbetsproduktivitet kan således bero på en nega-

tiv tillväxt i sysselsättningen. De flesta FA-regionerna 

med en negativ sysselsättningstillväxt återfinns dock i 

den nedre delen av Figur 2-26. Bengtsfors, Hagfors, 

Karlskoga, Filipstad, Sorsele och Åsele är de sex reg-

ioner som har haft en negativ tillväxt, både vad gäller 

daglönesumma och sysselsättning. Att Åsele ändå 

kommer en bit upp från botten, då regionerna ordnats 

efter förändring av arbetsproduktivitet, beror på att 

antalet sysselsatta minskat i betydligt större omfattning 

än vad som är fallet med regionens daglönesumma.  

Om det sker en betydande arbetspendling till regionen, 

kan det också få betydelse för hur nivån och tillväxten i 

arbetsproduktivitet ser ut. Daglönesumman är beräknad 

efter kontrolluppgiftsbaserad statistik och är därför inte 

nämnvärt påverkad av någon pendlingsproblematik. 

Pendling över riksgränsen kan däremot påverka statistik 

över sysselsättningen. 

Figur 2-27 Årlig genomsnittlig tillväxt i arbets-
produktivitet, 2000-2009, FA-regioner 

Källa: SCB; LISA 

Källa: SCB; LISA 
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Inkomst per invånare 

Inkomst per invånare är beräknad som nattlönesumma 

per invånare i åldersgruppen 20-64 år och speglar reg-

ioninvånarnas inkomster och konsumtions-möjligheter. 

Tillväxt i inkomst per invånare återger på motsvarande 

sätt inkomstutvecklingen i regionen. figur 2-28 visar 

inkomst per invånare för de 72 FA-regionerna år 2009. 

Det finns stora skillnader mellan olika regioner. Stock-

holm har den högsta inkomsten per invånare, motsva-

rande cirka 266 000 kr följt av Kiruna med 256 000 kr, 

medan Haparanda har den lägsta inkomsten per invå-

nare på cirka 159 000 kr. Mellan enskilda regioner kan 

dock skillnaderna vara mycket små. Ett tydlig brott i 

rangordningen kan endast fastställas mellan FA-

regionerna Kiruna och Gällivare, respektive Övertorneå 

och Årjäng. Pendlingen över riksgränsen kan dock vara 

en förklaring till de relativt låga värdena för de tre FA-

regionerna längst ner i figuren.  

Eftersom inkomst per invånare är beräknad som nattlö-

nesumma delat med befolkning, speglar skillnader mel-

lan regioner inte bara inkomstskillnader, utan även 

skillnader i andel mellan de som förvärvsarbetar. Reg-

ioner med en låg inkomst per invånare kan därför vara 

regioner med en låg försörjningsintensitet, dvs. att det är 

relativt få av befolkningen i regionen som står för för-

sörjningen.  

 

 

Figur 2-28 Genomsnittlig inkomst per invånare 
(kr) 20-64 år, år 2009, FA-regioner 

Källa: SCB; LISA 
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Tillväxt i inkomst per invånare 2000-2009  

I figur 2-29 redovisas den årliga genomsnittliga tillväx-

ten i inkomst per invånare 2000-2009. De regioner som 

har haft högst tillväxt i inkomst per invånare är Pajala (4 

procent), Kiruna (3,2 procent),  Gällivare (3,2 procent), 

Jokkmokk (3,0 procent), Övertorneå (2,8 procent) och 

Haparanda (2,7 procent). Detta kan jämföras med de 

regioner som har haft lägst tillväxt: Eda (0,7 procent) 

Årjäng (0,8 procent), Bengtsfors (0,9 procent) och Vär-

namo (1,0 procent).  

Tillväxten i de tre storstadsregionerna har varit mindre 

omfattande under perioden år 2000 – 2009. Högst var 

den genomsnittliga tillväxten i FA-region Göteborg (1,9 

procent). FA-regionerna Stockholm och Malmö hade en 

tillväxt kring 1,5 procent. Även FA-regionerna Örebro, 

Växjö, Östergötland och Borås har haft en relativt svag 

tillväxt. Dels förklaras dessa regioners låga värden med 

en relativt hög andel icke förvärvsarbetande (stu-

derande), dels kan det också förklaras med konjunktur-

nedgången, som i många regioner hade stora omedel-

bara effekter på sysselsättning och inkomster.  

 

Figur 2-29 Årlig genomsnittlig tillväxt i in-
komst per invånare, 20-64 år, 2000-2009, FA-
regioner 

Källa: SCB; LISA 
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Inkomsttillväxt och befolkningsförändring 

Den årliga genomsnittliga tillväxten för inkomst per 

invånare (20-64 år) för riket som helhet har varit 1,7 

procent under perioden år 2000 till 2009. Detta kan 

jämföras med tillväxten i arbetsproduktivitet i riket, 

vilken har varit i genomsnitt 1,9 procent för samma 

tidsperiod. Eftersom dag- och nattlönesumma på nation-

ell nivå i stort sett varit densamma, förklaras denna 

skillnad av skillnader i tillväxt av befolkning och syssel-

sättning. Befolkningen i arbetsför ålder har under peri-

oden ökat med i genomsnitt 0,5 procent per år, medan 

sysselsättningen har ökat med 0,6 procent.  

Figur 2-30 redovisar genomsnittlig tillväxt i nattlöne-

summa och befolkning under perioden 2000-2009 per 

region. Alla FA-regioner har haft en i genomsnitt posi-

tiv tillväxt av nattlönesumman per invånare. Flertalet 

regioner har dock haft en negativ befolkningstillväxt. 

Figur 2-30 är sorterad i storleksordning efter inkomst 

per invånare, såsom i Figur 2-29. Pajalas FA-region har 

högst tillväxt i inkomst per invånare. Det har dels att 

göra med en kraftigt negativ befolkningstillväxt och en 

ganska genomsnittlig tillväxt i nattlönesumma. Eda, 

som har lägst tillväxt i inkomst per invånare, har en 

negativ tillväxt i nattlönesumma och en stabil befolk-

ningsutveckling.  

 

Figur 2-30 Genomsnittlig tillväxt i nattlöne-
summa och befolkning 20-64 år, 2000-2009, 
FA-regioner 

Källa: SCB; LISA 
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2.12 Utsläpp av växthusgaser 

Koldioxidutsläpp 

Variationer i FA-regioners utsläpp av växthusgasen 

koldioxid kan avläsas i figur 2-31. Skillnaden mellan 

FA-regionen med lägst och högst koldioxidutsläpp är 92 

ton per invånare. FA-regioner med högt koldioxidut-

släpp är dock relativt få. Det är sålunda bara tio FA-

regioner som har ett utsläpp på över 20 ton per invånare.  

Av FA-regionerna med lägst värden följs Tranås (4,6) 

och Stockholm (4,6) av en rad större FA-regioner, som 

t.ex. Eskilstuna (5,6), Umeå (6,0) och Växjö (6,4). Av 

storstadsregionerna har Göteborgs FA-region det högsta 

utsläppet av koldioxid, vilket är med 10,7 ton per inv. 

dubbelt så stort som utsläppet i FA-region Stockholm. 

Motsvarande värde för FA-region Malmö är 7,1. 

Genom att jämföra år 2000 med år 2008 framkommer 

förändringarna i de regionala utsläppen. I 49 FA-

regioner minskade koldioxidutsläppen under perioden. I 

FA-regionerna Karlskoga, Torsby, Avesta, Oskarshamn 

och Kristianstad minskade utsläppet med mer än fem 

ton per invånare. För Karlskogas del innebär detta en 

halvering av koldioxidutsläppet.  

Av de 23 FA-regioner som ökade koldioxidutsläppet 

redovisade Nyköping FA-region den största förändring-

en. FA-regionerna Pajala, Gotland, Kiruna och Gälli-

vare har också relativt stora utsläppsökningar. Att ut-

släppen ökar är framför allt ett tecken på en ökad efter-

frågan på varor från dessa regioner.  

Figur 2-31 Utsläpp av koldioxid år 2000 och år 
2008 i ton per invånare 20-64 år, FA-regioner 

Källa: SCB; RUS, nationell emissionsdatabas. 
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Kväveoxidutsläpp 

Den största delen av kväveoxider bildas vid transporter 

vilket gör att värdena borde ligga högre i regioner med 

stor andel biltransporter och mindre utbyggd kollektiv-

trafik. Många mindre FA-regioner har också ett något 

högre utsläpp av kväveoxider per invånare än större 

regioner. FA-regionerna Eskilstuna, Stockholm, Väs-

terås, Växjö Östergötland och Jönköping har samtliga 

ett utsläpp mindre än 0,03 ton per invånare år 2009.  

Störst är utsläppet i Gotlands, Kirunas och Strömstads 

FA-regioner. Att tre så olika FA-regioner samlas i top-

pen av denna rangordning visar också på att olika 

branschmässiga förutsättningar kan åstadkomma relativt 

höga utsläppsvärden.  

Enbart två FA-regioner ökade utsläppet av kväveoxider 

mellan år 2000 och år 2009. Både Kiruna och Nyköping 

har betydande industrier som upplevt en kraftig tillväxt 

de senaste åren, vilket kan förklara den avvikande ut-

vecklingen för dessa två regioner. Den största reduce-

ringen av utsläppen finns i FA-regionerna Jokkmokk, 

Överkalix, Arvidsjaur och Gällivare. 

Bland storstäderna var det Malmös FA-region som 

uppvisade den största minskningen.  

 

Figur 2-32 Utsläpp av NOx år 2000 och år 
2008 i ton per invånare 20-64 år, FA-regioner 

Källa: SCB; RUS, nationell emissionsdatabas. 
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Bilaga 

Funktionella analysregioner (FA-regioner) 

 

I rapporten används i huvudsak Nuteks indelning av landet i 72 funktionella analysregioner, så 

kallade FA-regioner (Nutek 2005b). I denna bilaga presenteras grunderna för FA-regionerna.  

Indelningen i FA-regioner utgår från 2002 års statistik över pendlingsströmmar mellan kommuner 

och SCB:s statistiska kriterier för avgränsning av så kallade lokala arbetsmarknader. Avgränsning-

en görs i två steg. Först avgörs vilka kommuner som kan betraktas som oberoende eller självför-

sörjande vad gäller tillgången på arbetstillfällen för den egna befolkningen. Detta görs med ut-

gångspunkt från två självständighetskriterier – ett generellt och ett specifikt:  

20,0
 ji

iij EE  

075,0/max iij EE  

där Eij är flödet av arbetspendlare från kommun i till kommun j och Ei är antalet förvärvsarbetande 

som bor i kommun i. För att klassas som oberoende kommun måste båda kriterierna vara uppfyllda 

– alltså den totala andelen utpendlare måste vara mindre än 20 procent av kommunens förvärvsar-

betande befolkning och andelen utpendlare till någon enskild kommun måste understiga 7,5 pro-

cent. Därefter förs de kommuner som inte klassats som oberoende till den kommun till vilken den 

största pendlingsströmmen är riktad och ingår därmed i den kommunens lokala arbetsmarknad. I 

de fall den största pendlingsströmmen går till en kommun som inte definierats som oberoende, 

uppstår en pendlingskedja. Kedjan upphör först när den största pendlingsströmmens destination 

utgörs av en oberoende kommun. Om en pendlingskedja innehåller tre länkar eller fler, bryts dock 

kedjan vid den svagaste länken (där andelen utpendlare i förhållande till den förvärvsarbetande 

befolkningen är som lägst). 

I samband med den nya indelningen i FA-regioner har hänsyn också tagits till statistik över pend-

ling till grannländerna. Detta har framför allt påverkat pendlingsregionernas utseende i västra 

Värmland.  

Förutom den faktiska pendlingen och SCB:s statistiska kriterier för avgränsning av lokala arbets-

marknader, har hänsyn också tagits till tydliga utvecklingstendenser när det gäller pendlingen 

mellan landets kommuner. Den nya indelningen i FA-regioner är i den meningen framåtblickande. 

Ambitionen är att den föreslagna indelningen ska kunna ligga fast under en tioårsperiod. 

Referens: 

Nutek (2005). Ny normativ indelning i arbetsmarknadsregioner – Funktionella analysregioner samt Funkt-

ionella planeringsregioner för män respektive kvinnor, uppdrag till Näringsdepartementet, Nutek, Stockholm. 
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Figur  FA-regioner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOD Namn KOD Namn
1 Stockholm 40 Malung
2 Nyköping 41 Mora
3 Eskilstuna 42 Falun/Borlänge
4 Östergötland 43 Avesta
5 Värnamo 44 Ludvika
6 Jönköping 45 Gävle
7 Vetlanda 46 Söderhamn
8 Tranås 47 Hudiksvall
9 Älmhult 48 Ljusdal

10 Ljungby 49 Sundsvall
11 Växjö 50 Kramfors
12 Kalmar 51 Sollefteå
13 Vimmerby 52 Örnsköldsvik
14 Västervik 53 Östersund
15 Oskarshamn 54 Härjedalen
16 Gotland 55 Storuman
17 Blekinge 56 Lycksele
18 Kristianstad 57 Dorotea
19 Malmö 58 Vilhelmina
20 Halmstad 59 Åsele
21 Göteborg 60 Sorsele
22 Borås 61 Umeå
23 Trollhättan 62 Skellefteå
24 Lidköping 63 Arvidsjaur
25 Skövde 64 Arjeplog
26 Strömstad 65 Luleå
27 Bengtsfors 66 Överkalix
28 Årjäng 67 Övertorneå
29 Eda 68 Haparanda
30 Karlstad 69 Pajala
31 Torsby 70 Jokkmokk
32 Hagfors 71 Gällivare
33 Filipstad 72 Kiruna
34 Örebro
35 Hällefors
36 Karlskoga
37 Västerås
38 Fagersta
39 Vansbro
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Typologi av FA-regioner 

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. Grup-

peringen 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) - Typologisering av FA-regioner utifrån ett stad- land perspektiv. Vid be-

hov används i rapporten en förenklad form av denna typologi som utgår från de tre huvudgrup-

perna: storstadsregioner, täta regioner och landsbygdsregioner.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOD FA-namn

1 Stockholm

19 Malmö

21 Göteborg

KOD FA-namn KOD FA-namn

2 Nyköping 8 Tranås

3 Eskilstuna 14 Västervik

4 Östergötland 15 Oskarshamn

6 Jönköping 17 Blekinge

9 Älmhult 25 Skövde

20 Halmstad 33 Filipstad

22 Borås 56 Lycksele

23 Trollhättan 62 Skellefteå

30 Karlstad 68 Haparanda

34 Örebro 71 Gällivare

36 Karlskoga 72 Kiruna

37 Västerås

42 Falun/Borlänge

43 Avesta

45 Gävle

49 Sundsvall

61 Umeå

65 Luleå

KOD FA-namn KOD FA-namn KOD FA-namn

5 Värnamo 7 Vetlanda 31 Torsby

10 Ljungby 13 Vimmerby 40 Malung

11 Växjö 16 Gotland 54 Härjedalen

12 Kalmar 26 Strömstad 55 Storuman

18 Kristianstad 27 Bengtsfors 57 Dorotea

24 Lidköping 28 Årjäng 58 Vilhelmina

44 Ludvika 29 Eda 59 Åsele

53 Östersund 32 Hagfors 60 Sorsele

35 Hällefors 63 Arvidsjaur

38 Fagersta 64 Arjeplog

39 Vansbro 67 Övertorneå

41 Mora 69 Pajala

46 Söderhamn 70 Jokkmokk

47 Hudiksvall

48 Ljusdal

50 Kramfors

51 Sollefteå

52 Örnsköldsvik

66 Överkalix
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Definition av områdestyper 

Glesbygdsverket utvecklade en metod för att 

differentiera mellan områden med olika 

förutsättningar inom regionen. Det 

huvudsakliga syftet var att bättre kunna 

analysera utvecklingen i Sveriges gles- och 

landsbygder genom att skilja dessa 

områdestyper åt i relation till tätbefolkade 

områden. Utgångspunkten är tätorter med mer 

än 3 000 invånare, vilka bedöms ha ett 

grundläggande utbud av service och en viss 

arbetsmarknad. Tillgängligheten till dessa 

tätorter bestämmer sedan om ett område 

definieras som tätortsnära landsbygd eller 

glesbygd, oberoende av administrativa gränser. 

När denna avgränsning används i kombination 

med koordinatsatt statistik, kan förhållanden i 

gles- och landsbygder särskiljas från dem i 

tätorterna.  

Områdestyper 

Glesbygder är områden med mer än 45 

minuters bilresa till närmaste tätort med fler än 

3 000 invånare, samt öar utan fast 

landförbindelse. 

Tätortsnära landsbygder är områden som finns 

inom 5-45 minuters bilresa till närmaste tätort 

med fler än 3 000 invånare.  

Tätorter är i denna definition orter som har fler 

än 3 000 invånare. Hit räknas även området 

inom 5 minuters bilresa från tätorten.  

I denna rapport tillämpas en uppdelning av 

områdestyp tätorter för att kunna skilja större 

tätorter från mindre tätorter.  

Mindre tätortsområden defineras som orter med 

en folkmängd mellan 3 000 och 39 999 

personer. 

Större tätortsområden defineras som orter med 

fler än 40 000 invånare.  

  

Figur Glesbygder, tätortsnära lands-
bygder, mindre- och  
större tätortsområden (FA-regioner 
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Branschgruppering 

I rapporten används en branschgruppering i tre olika nivåer. Tabellerna nedan visar vilka 

branscher som ingår i respektive grupp och hur grupperna aggregerats från finaste till grövsta nivå. 

Branschgrupperingen är gjord både med utgångspunkt från Standard för svensk näringsgrensindel-

ning 1992 (SNI92) och 2002 (SNI 2002). 60 

 

 

 

Metoder 

Geografisk koncentrationsindex  

Det i rapporten tillämpade geografiska koncentrationsindexet beräknas i relation till antal regioner 

N. Yi är antalet t.ex. befolkning i region i. Indexet mäter hur mycket en viss andel befolkning Y är 

koncentrerad på en viss andel regioner N. Ett värde på 0 anger att ingen koncentration föreligger, 

ett värde som närmar sig 100 visar på hög koncentration. Den på så sätt fastställda koncentrationen 

                                                           
60 Grupperingen utgår från ett förslag som utarbetats av Jan Andersson på SCB AM/FRS. 

Grupp Benämning SNI 2002 SNI 92 

1 Jordbruk, skogsbruk, fiske 01–05 01–05 

2 Tillverkning och utvinning 10–37 10–37 

3 Energi, vatten, avlopp 40, 41, 90 40, 41, 90 

4 Byggverksamhet 45 45 

5 Företagsinriktade tjänster 51, 72–74, 

555, 603, 631, 634, 713, 

911, 

6024, 

55102, 61102, 62300, 

65210, 65231, 67110, 

70110, 70120, 70202, 

70203, 70329, 71210–

71230, 80425, 93011 

51, 72–74, 

555, 603, 631, 634, 713, 911,  

6024,  

55112, 61102, 62300, 65210, 65231, 

67110, 70110, 70120, 70202, 70203, 

70329, 71210–71230, 80425, 93011 

6 Privata hushållstjänster 52, 92, 95, 

552–554, 633, 714, 912, 

913, 

6021–6023, 

70201, 70204, 70209, 

70321, 93012–93050 

52, 92, 95, 

552–554, 633, 714, 912, 913, 

6021–6023, 

70201, 70204, 70209, 70321, 93012–

93050 

7 Offentliga hushållstjänster 8532, 

75300, 

80100–80424, 80426–

80429, 85111–85316 

8532, 

75300, 

80100–80424, 80426–80429, 85110–

85316 

8 Blandade tjänster 50, 64–67 (utom 65210, 

65231, 67110), 99, 

601, 612, 622, 632, 751, 

752, 

55101, 55103, 61101, 

62100, 70310, 71100 

50, 64–67 (utom 65210, 65231, 

67110), 99, 

601, 612, 622, 632, 751, 752, 

55111, 55120, 61101, 62100, 70310, 

71100 

9 Okänd näringsgren 00000 00000 
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är beroende på antalet regioner och beräkningar på läns-, FA-regions- eller kommunnivå resulterar 

i olika indexvärden.  
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Gini-index 

Gini-indexet (eller Gini-koefficient) är ett mått som används för att mäta ojämlikheter i t.ex. 

inkomstfördelning inom befolkningen i ett land eller region. Gini-indexet tillämpas här för att visa 

på ojämlikheter mellan regionerna. Indexet kan härledas från en lorenzkurva där regionernas 

kumulativa inkomst visas i relation till den kumulativa andelen av regionerna. Är inkomster jämnt 

fördelat över regionerna visas detta med en 45-graderslinje i diagrammen och Gini-indexet antar 

värdet 0. Ju mer inkomsterna är koncentrerad till ett fåtal regioner, desto längre från 45-

graderslinje ligger lorenzkurvan och desto högre är värdet för Gini-indexet.  
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N är antalet regioner och yj är variabelvärdet av y i region j rangordnad efter storlek.  

Demografisk ekvation 

Befolkningsmängden i ett land, en region eller på en plats till en viss tidpunkt beräknas utifrån den 

tidigare befolkningsmängden och antalet födda, döda, inflyttare och utflyttare under perioden.   

1,1,1,1,1   tttttttttt UTFLYTTINFLYTTDÖDAFÖDDABEFBEF  

BEFt+1  Befolkningen i slutet av perioden t+1 

Bef t  Befolkning i början av perioden 

FÖDDA t,t+1  Antalet födda under perioden t, t+1 

 

0  100  

0  

100  

kumulativ procent-

andel av  FA-regioner 

k
u

m
u

la
ti
v
 p

ro
c
e

n
t-

a
n

d
e
l 
a

v
 i
n

k
o
m

s
t 

45º 



REGIONAL TILLVÄXT 2011 

99 

DÖDA t, t+1  Antalet döda under perioden t, t+1 

INFLYTT t,t+1  Antalet inflyttare under perioden t, t+1 

UTFLYTT t,t+1  Antalet utflyttare under perioden t, t+1 

Försörjningskvot 

Måttet beräknas som befolkning i de beroende åldersgrupperna (0-19 år och 65 år och äldre) som 

andel av befolkning i arbetsför ålder 20-64 år. 

t

tt
t

BEF

BEFBEF
FSK

,6420

,65,190



 
  

FSKt  Försörjningskvot vid en viss tidpunkt t 

BEF0-19,t  Befolkning i åldersgruppen 0-19 år 

Bef 65+,t  Befolkning i åldersgruppen 65 år och äldre  

BEF 20-64,t  Befolkning i åldersgruppen 20-64 år. 

Lådagram  

Lådagram visualiserar olika spridningsmått och är särskilt användbart när man ska jämföra mät-

värden över tid eller för olika undersökningsenheter. Det visar största och minsta värdet, mittpunk-

ten (medianen), och kvartiler som avgränsar "en låda" som omfattar 50 % av värdena. 

 

 

minsta värde 

största värde 

övre kvartil  

nedre kvartil  
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Nedre kvartilen: gränsen för de första 25%  

av värdena 

Övre kvartilen:  gränsen för de första 75% 

av värdena   

Kvartilavstånd: övre kvartilen minus nedre 

kvartilen  
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Tillväxtanalys, myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och ana-
lyser, är en gränsöverskridande organisation med 60 anställda. Huvud-
kontoret ligger i Östersund och vi har verksamhet i Stockholm, Brasilia, 
Bryssel, New Delhi, Peking, Tokyo och Washington. 

Tillväxtanalys ansvarar för tillväxtpolitiska utvärderingar, analyser och 
internationellt kontaktskapande 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 regle-
ringsbrevet. 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

•	 tillhandahålla	globala	mötesplatser	och	främja	internationellt	kontaktskapande			
	 inom	tillväxtpolitiken

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.
Working	paper/PM	–	metodresonemang,	delrapporter	och	underlagsrapporter	
är	exempel	på	publikationer	i	serien.

Foto:	Jan	Rietz,	pix.gallery.com


