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Förord 

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) ska ta fram 

och utveckla indikatorer för att följa jämställdhets- och integrationsperspektiven. 

Uppdraget ses som en del av ett långsiktigt arbete med att analysera och beskriva den 

regionala tillväxten och utvecklingen i Sverige. Resultatet kommer därför att beaktas i 

arbetet med redovisningen av indikatorerna i budgetpropositionens utgiftsområde 19 och i 

den återkommande rapporteringen av Regional tillväxt.  

Myndigheten har tidigare i år redovisat ett underlag om hur och på vilka grunder befintliga 

indikatorer i budgetpropositionens utgiftsområde 19 kan kompletteras och vidareutvecklas 

för att på ett övergripande sätt följa upp aspekter av regional tillväxt. I denna 

avrapportering ges en empirisk beskrivning av jämställhets- och integrationsperspektiven i 

ett antal områden som är viktiga för den regionala utvecklingspolitiken.  

De tematiska områden som tas som utgångpunkt för denna redovisning är mänskliga 

resurser, arbetsmarknad, näringsliv och arbetsproduktivitet. De statistiska beräkningarna 

utförs på funktionella analysregioner (FA-regioner).  

Rapporten har utarbetats av analytikern Wolfgang Pichler.  
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Jan Cedervärn 

Avdelningschef, Tillgänglighet och regional tillväxt
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1 Inledning 

Jämställdhet mellan kvinnor och män och integration av personer med annan etnisk eller 

utländsk bakgrund anses behöva förbättras för att en långsiktigt hållbar samhällsutveckling 

ska uppnås.  Frågorna kopplade till jämställdhet och integration är dock många, svåra och 

ibland utmanande och finns därför med på Harvardlistan1 om samhällsforskningens 

tuffaste utmaningar, i FN:s millenniemålsarbete, får stor utrymme i organisationer som 

Nordiska ministerrådet, OECD2 och Världsbanken. Från att tidigare i stor utsträckning ha 

behandlats som moraliska och sociala orättvisor har dessa frågor numera också blivit 

viktiga för att öka länders och regioners konkurrenskraft, tillväxt och välfärd. En mer 

jämställd och inkluderande arbetsmarknad och näringsliv anses numera som en avgörande 

tillväxtfaktor inte bara i Sverige. Att Sverige har kommit långt vad gäller 

jämställdhetsarbete och integration syns i olika internationella mätningar3,4, men inte heller 

Sverige har nått fram till de avgörande lösningarna. 

Sverige har dock inte slutat att aktivt arbeta med jämställhet och integration. Dessa utgör 

egna politikområden men ingår även som horisontella mål i bl.a. den regionala 

tillväxtpolitiken5. Jämställhets- och integrationsperspektiven är dock inte bara en aspekt av 

statlig tillväxtpolitik, utan lyfts också fram som prioriteringar i regionernas eget 

tillväxtarbete6. På många håll arbetas aktivt med båda perspektiven och vissa regioner 

tycks har kommit långt i arbetet med att beskriva och implementera perspektiven inom 

ramen för det regionala tillväxtarbetet.  

Den regionala tillväxtpolitiken utgör ramen för detta regeringsuppdrag om att ta fram och 

utveckla indikatorer för att följa jämställdhets- och integrationsperspektiven. I ett första 

steg levererades ett underlag till regeringen om hur jämställdhets- och 

integrationsperspektiven kan visas inom ramen för den årliga redovisningen av indikatorer 

i budgetpropositionens utgiftsområde 19. Fokus var framför allt riktat på att leta fram 

forskningsresultat som kan användas för att underbygga ett jämställdhets-, respektive 

integrationsresonemang inom de befintliga av politiken prioriterade områdena innovation 

och förnyelse, kompetensförsörjning och arbetskraftsutbud, tillgänglighet, service och 

miljö.  

I ett nästa steg fokuseras på att med hjälp av statistik och olika metoder återge en 

kvantitativ bild av tillstånd och utveckling vad gäller de två perspektiven. Det är dock 

fortfarande bara början på ett långsiktigt arbete att på ett bättre sätt följa upp jämställdhet 

och integration regionalt utifrån ett nationellt tillväxtperspektiv. SCB har ett ansvar att 

tillhandahålla aktuell statistik, publikationer, artiklar och länkar till information rörande 

integration7, men svarar också för aktuell statistik kopplad till det övergripande 

jämställdhetsmålet8. Viktiga uppgifter i detta arbete är därför att förenkla och förtydliga 

den faktabaserade beskrivningen av jämställdhet och integration, vilken så småningom 

                                                 
1 http://socialscience.fas.harvard.edu/hardproblems 
2 http://www.oecd.org/gender 
3 World Economic Forum http://www.weforum.org/reports/global-gender-gap-report-2010 
4 Migrant integration policy index http://www.mipex.eu/ 
5 Regeringens skrivelse 2009/10:229 
6 Tillväxtanalys (2012).  
7 http://www.scb.se/Pages/List____223681.aspx 
8 http://www.scb.se/Pages/List____334570.aspx 
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kommer att integreras i det löpande indikatorarbetet inom myndighetens uppdrag att 

beskriva och analysera Sveriges regioner.  

Regeringens handlingsplan för jämställd regional tillväxt 2012-20149 kan användas som 

stöd, då den beskriver bakgrund och metoder för att öka jämställdheten i detta 

politikområde. Bland annat lyfts behovet av jämförbar regional statistik fördelad på 

kvinnor och män fram från regionala aktörer. En åtgärd som regeringen ser framför sig är 

att samla, tillgängliggöra och därmed förenkla användningen av könsuppdelad statistik i 

det regionala tillväxtarbetet.  

Det finns på samma sätt ambitioner att lyfta fram integrationsdimensionen i den regionala 

tillväxtpolitiken. Regeringen föreslår t.ex. i skrivelsen Strategiskt tillväxtarbete för 

regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning att integration ska främjas på 

alla nivåer inom det regionala tillväxtarbetet. Det saknas dock en konkretisering av denna 

avsikt i samma form som den nämnda handlingsplanen för jämställd regional tillväxt.   

1.1 Varför indikatorer? 

Det finns ett stort behov av att göra tillstånd och förändringar i samhället eller utfallet av 

politiska insatser mätbara. Beroende på frågeställning och beroende på vad som ska 

undersökas finns det en mängd metoder och angreppssätt som kan användas. Detta gäller 

också tillämpningar på politikområdet regional tillväxt som består av många olika typer av 

insatser och åtgärder10. Hur projekt, program och andra insatser inom den regionala 

tillväxtpolitiken på bästa sätt kan bedömas och utvärderas har behandlats både av EU-

kommissionen11 och nationella institutioner12. En beskrivning utifrån ett svenskt perspektiv 

ges till exempel i ITPS-rapporterna Regional utvecklingspolitik – hur följa upp och 

effektutvärdera? och Metoder för att utvärdera den regionala tillväxtpolitiken.  

En utvärdering eller en någorlunda detaljerad uppföljning av hela politikområdet är dock 

ett mycket komplext och resurskrävande arbete. Detta inte minst på grund av att den 

regionala tillväxtpolitiken omfattar betydligt fler åtgärder än de som finansieras inom 

utgiftsområde 19 regional tillväxt13. En i många sammanhang tillräckligt bra metod, som i 

detta sammanhang också utgör en förenkling av detta problem, är användning av en 

uppsättning av indikatorer. Indikatorer kan fungera som ett instrument dels för regeringens 

politik för regional tillväxt och dels för regionernas egen politik och strategier. 

Tillväxtanalys rapportserie Regional tillväxt14 är ett exempel på en sådan samling av 

indikatorer och mått som har till syfte att återge tillståndet och utvecklingen i och inom 

Sveriges regioner utifrån ett nationellt och regionalt perspektiv. Denna typ av 

indikatorsamlingar visar dock bara på att det händer saker i regioner, men ger mer sällan 

svar på varför något har hänt. Därför kan indikatorer som används för en generell 

uppföljning av politiken inte heller vara en ersättning för utvärderingar eller mer 

kvalificerade uppföljningar. Inte heller kan sådana indikatorer ersätta mer detaljerade 

                                                 
9 Handlingsplan för en jämställd regional tillväxt 2012-2014  
10 Kempinsky (2004). Indikatorer för ledning och lärande kring regionala utvecklingsprocesser. I Christensen 

och Kempinsky (red.): Att mobilisera för regional tillväxt – regionala utvecklingsprocesser, kluster och 

innovationssystem. 
11 EU-kommissionen – Inforegio - Evalsed: Information om utvärderingsmetoder riktad på den socio-

ekonomiska utvecklingen. 
12 En översikt av olika EU-länders arbete med uppföljning och utvärdering ges i EU:s tidskrift Panorama-

Inforegion(2010). Att utvärdera regionalpolitiken Inblick och resultat, vol 33. Vår 2010. 
13 Regeringen (2011). Propositionen 2011/12:1 Utgiftsområde 19, s. 11. 
14 Tillväxtanalys (2011). Regional tillväxt 2011. 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/18/86/57/50761de1.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/evalsed/index_en.htm
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beskrivningar och analyser på ett regionalt plan. Syftet för användning av 

uppföljningsindikatorer är således att ge en snabb och återkommande bild över ett tillstånd 

eller en utveckling. 

1.2 Regionala indikatorer för jämställdhet och integration  

Inom området regional tillväxtpolitik kan många utgångspunkter väljas för att tillämpa 

jämställdhets- och integrationsindikatorer. Den främsta anledningen till detta är att 

politikområdets mål också verkar genom andra politikområden, som ofta har specifika 

angrepssätt och indikatorer för att fånga dessa frågor. För att reducera den tänkbara 

komplexiteten som ett regionalpolitiskt helhetsgrepp skulle kunna innebära, används i 

beskrivningen här enbart ett antal övergripande tillväxtaspekter eller tillväxtförutsättningar, 

med generell betydelse för regioners tillväxt. 15  

Den första gruppen av tillväxtförutsättningar sammanfattas under begreppet mänskliga 

resurser och avser struktur och förändring av regioners befolkningsstrukturella (kvinnor 

och män, födda inrikes och födda utrikes) sammansättning och utbildningsstruktur. Dessa 

har således också stor betydelse för hur den regionala arbetsmarknaden utformas och 

fungerar, vilken här utgör den andra gruppen av förutsättningar. Till detta är det också 

meningsfullt att illustrera hur efterfrågesidan på arbetsmarknaden, d.v.s. 

näringslivsstrukturen ser ut och förändras och då särskilt vad gäller branschfördelningen 

och entreprenörskapet. Förändringarna i dessa tillväxtförutsättningar påverkar sålunda 

också tillväxtens storlek, vilket kan fastställas på olika sätt, så som t.ex. genom 

bruttoregionalprodukten eller lönesumman. 

Ett viktigt antagande i tidigare arbeten inom området är att ökad jämställhet och förbättrad 

integration långsiktigt bidrar till ökad tillväxt i regioner. Även om det är möjligt att visa 

statistiskt på ett sådant samband, är det inte nödvändigtvis entydigt vilka mekanismer som 

har drivit fram denna utveckling. Det är dessutom ganska troligt att en god ekonomisk 

utveckling också driver på jämställhet och integration i ett land eller i en region. I många 

sammanhang är det därför svårt att ange en direkt kausalitet i presenterade samband, vilket 

kan begränsa typen av indikatorer som kan användas för att illustrera jämställdhets- och 

integrationsperspektivet.  

Målet för denna redovisning är emellertid inte att leta efter samband utan i första hand att 

förbättra verktygen för att följa upp utvecklingen av jämställdhets- och 

integrationsperspektiven inom området regional tillväxtpolitik. Ett viktigt villkor är också 

att fokus ligger på regionala skillnader i ett nationellt perspektiv. Avsikten är därför hellre 

att identifiera och förmedla olika sätt att mäta, än att samla och tillhandahålla ett brett 

sortiment av ”uppdelad statistik”. För att vid ett senare tillfälle redovisa ett begränsat antal 

relevanta indikatorer, är det dock nödvändigt att genomföra vissa analyser, för att se om 

olika variabler eller mått fungerar över tid och för olika regioner i Sverige. Det saknas 

hittills en systematisk empirisk genomgång utifrån ett regionalt tillväxtperspektiv och 

denna genomgång gör inte heller anspråk på att täppa till denna lucka helt, men kan utgöra 

en utgångspunkt för fortsatta empiriska analyser inom dessa områden.  

 

                                                 
15 För en genomgång av relevanta indikatorer se också ITPS (2003). Regionala tillväxtindikatorer – teoretiska 

aspekter, begrepp och empiriska illustrationer. A2003:004. 
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2 Att mäta jämställdhet och integration i ett 
regionalt tillväxtperspektiv 

2.1 Mänskliga resurser 

Befolkningens sammansättning 

Befolkningens storlek är en grundläggande produktionsfaktor och förutsättning för 

ekonomisk tillväxt och används ofta som ett mått på regionens tillgång på arbetskraft. Med 

detta som utgångspunkt är både kvinnor och män, oberoende härkomst och bakgrund, en 

potentiell tillgång för ett lands eller en regions ekonomi.  Stora obalanser i antalet kvinnor 

och män är emellertid ett faktum i många länder och regioner och tyder på ett antal 

underliggande problem som resulterar i en selektiv utflyttning från regioner eller länder. 

Det finns en betydande invandring till samtliga regioner i Sverige, men detta 

befolkningstillskott blir i många fall inte långvarigt, då det också förekommer en 

betydande sekundärmigration av invandrare16. Detta leder till en geografisk koncentration 

av den utrikes födda befolkningen, men det medför också att utflyttningsregionen går miste 

om ett potentiellt humankapitaltillskott. Utflyttningen kan visserligen ha många orsaker, 

men har i litteraturen ibland hänförts till ett ensidigt utbud av arbetstillfällen, utbildning 

och fritidsaktiviteter i utflyttningsregioner17, men också avsaknad av nätverk och sociala 

relationer och okunskap om rurala regioner när det gäller invandrare18.  Men, obalanser 

kan också tillskrivas andra regioners högre attraktivitet, som lockar till sig individer från 

andra mindre attraktiva regioner. Sådana omflyttningar har också betydelse för 

omfördelningen av humankapital mellan regioner eller länder, men leder också till 

konsekvenser för den demografiska utvecklingen.  

Figur 1 visar obalansen som differens mellan antalet kvinnor och män i relation till 

befolkning totalt för åldersgruppen 20-64 år i FA-regioner år 2010. Ett negativt värde 

innebär att det är ett överskott av män och ett positivt värde motsvarar således ett överskott 

av kvinnor. Obalansen samvarierar positivt med regionens befolkningsstorlek och det är 

framför allt mindre FA-regioner som redovisar stora obalanser mellan kvinnor och män. 

Det finns emellertid ingen region med ett kvinnoöverskott i denna åldersgrupp. En orsak är 

att det föds något fler pojkar än flickor, men underskottet beror också på olika in- och 

utvandringsmönster och migrationsmönster för kvinnor och män. För hela riket och över 

samtliga åldersgrupper kan däremot noteras ett överskott av kvinnor, som ett resultat av en 

längre medellivslängd för kvinnor.  

                                                 
16 Eliasson K, et al (2007). Flyttning och pendling i Sverige. Bilaga 3 till Långtidsutredningen 2008. SOU 

2007:35. 
17 ESPON (2012). SEMIGRA – Selectiv Migration and Unbalanced Sex Ratio in Rural Regions. (Draft) Final 

Report (31/03/2012). 
18 SOU (2008). Mångfald som möjlighet – Åtgärder för ökad integration på landsbygden, SOU 2008:56 
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Figur 1 Obalans i antal kvinnor och män 20-64 år i 
procent och befolkningsstorlek år 2010, FA-
regioner 

Figur 2 Obalans i antal kvinnor och män i procent 
år 2010 och år 2000, FA-regioner 

 

  

Källa: SCB; RTB 

De regionala skillnaderna är relativt stabila över tiden och om man jämför år 2010 med år 

2000 framkommer ett ganska överensstämmande mönster (figur 2). I knappt hälften (34) 

av FA-regionerna har obalansen mellan kvinnor och män 20-64 år blivit mindre under 

samma period.  

Regioners obalans mellan kvinnor och män i åldersgruppen 20-64 år hänger i stor 

utsträckning ihop med tidigare obalanser i flyttningar. Det är unga vuxna som står för en 

stor del av flyttningar mellan regioner, samtidigt som det kvarstår en något högre 

flyttintensitet för unga kvinnor. På så sätt kan utsatta regioner drabbas av en dubbel 

obalans; en beroende på ett underskott i den yngre åldersgruppen generellt och en annan 

beroende på ett underskott i antalet unga kvinnor i synnerhet. Beräkningar visar att 

obalansen mellan kvinnor och män i åldersgruppen 20-29 år förklarar en stor del av 

obalansen mellan kvinnor och män i hela befolkningsgruppen 20-64 år.  

Figur 3 Obalans kvinnor och män 20-29 år procent, 
FA-regioner, år 2010 

Figur 4 Antal födda barn per befolkning 20-64 år 
och obalans mellan antalet kvinnor och män 20-29 
år, år 2010, FA-regioner 

  

Källa: SCB; RTB 

En kortsiktig regional konsekvens av åldersgruppsobalansen är bl.a. ett kraftigt varierat 

utbud av tillgängligt ”färskt” humankapital, men obalansen mellan kvinnor och män i den 
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yngre åldersgruppen påverkar också antalet födda barn i regionen och därmed regionens 

långsiktiga demografiska utveckling. (figur 4). 

En lyckad integration av invandrare anses alltid medföra positiva effekter på tillväxt, då 

den minskar eventuella hinder för en optimal användning av humankapitalet. Integration 

innebär således en kvalitativ förbättring av invandring och antas därför ha positiva effekter 

på individen och hela samhället. För många regioner framstår invandring även som ett sätt 

att balansera ett flyttunderskott och att försörja regionen med arbetskraft ofta med 

specialistkompetens. 19  

Stora regionala skillnader kan noteras för andelen utrikes födda av befolkningen totalt. 

Som det framgår av figur 5 har befolkningsmässigt stora regioner generellt sett bara en 

något högre andel utrikes född befolkning än de mindre FA-regionerna. Det finns dock 

stora variationer mellan FA-regioner i samma storleksordning, vilket delvis kan förklaras 

av regionens närhet till ett annat nordiskt land, som i vissa fall genererar relativt stora 

andelar av befolkningen född i ett annat nordiskt land. 

Figur 5 Andel av utrikes födda  av befolkning totalt 
20-64 år i procent, år 2010 och FA-regioner 

Figur 6 Andel av utrikes födda av befolkning totalt 
20-64 år i procent, år 2010 och år 2000, FA-
regioner 

  

Källa: SCB; RTB 

Varaktigheten när det gäller regionala skillnader i andelar av den utrikes födda 

befolkningen framgår i figur 6. Trots ett stort invandringsöverskott i samtliga regioner 

under de senaste decennierna har fördelningen mellan FA-regioner knappast förändrats 

alls. Det kan dock noteras att andelen utrikes födda personer ökade i samtliga FA-regioner 

under perioden 2000-2010.  

Utbildning 

Tillväxt är också beroende på arbetskraftens produktionsfaktorernas produktivitet och 

utbildning tillräknas en mycket stor roll i detta sammanhang. De positiva effekterna av 

humankapital på ekonomisk tillväxt antas bestå av effekter på de utbildade individernas 

produktivitet och därutöver ge upphov till positiva externa effekter genom en höjning av 

övriga individers produktivitet i företag och regioner.  Jämställdhet och integration anses 

medföra att sådana processer utnyttjas mer effektivt.  

Den formella utbildningen är en del av humankapitalet som en individ har byggt upp och 

som kan komma till användning och nytta i olika regionala processer, i företag och i 

                                                 
19 Niedomysl (2006). Migration and Place Attractiveness. Geografiska regionstudier 68. Uppsala universitet.  
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samhället i stort.  Regionala skillnader kan yttra sig till exempel i den genomsnittliga 

regionala utbildningsnivån uttryckt som andel invånare med eftergymnasial utbildning, 

men kan också uttryckas i genomsnittligt antal utbildningsår. Samma angreppssätt kan 

tillämpas för att jämföra kvinnor och män, respektive grupperna utrikes födda och inrikes 

födda, med förbehåll att det finns risk för felskattningar på grund av svårigheter att jämföra 

utländska och inhemska utbildningar.  

Det finns för det mesta ett tydligt samband mellan regionens utbildningsnivå och regionens 

ekonomiska betydelse, vilket här på ett förenklat sätt avspeglas med befolkningsstorleken. 

På samma sätt som utbildningsnivåerna ökar med befolkningsstorleken, minskar dock 

obalansen20 mellan antalet högutbildade kvinnor och män (figur 7). Det positiva värdet 

indikerar att det finns ett överskott av kvinnor i gruppen eftergymnasialt utbildade i 

samtliga regioner. 

Det visar sig att regionala skillnader i obalansen mellan högutbildade män och kvinnor är 

relativt stabila över tiden. Det bör dock särskilt noteras, att gapet mellan antalet 

högutbildade kvinnor och män har ökat i samtliga regioner under det senaste decenniet, 

vilket också avspeglas i figur 8.  

Figur 7 Obalans antalet kvinnor och män med 
eftergymnasial utbildning (> 3 år) 20 - 64 år i 
procent år 2010 och befolkningsstorlek, FA-
regioner, procent 

Figur 8 Förändring antalet kvinnor och män med 
eftergymnasial utbildning (>3 år) 20-64 år i 
procent under perioden 2000-2010, FA-regioner 

 
 

Källa: rAps 

Genom att välja genomsnittligt antal utbildningsår som mått på formell utbildning i en 

region, tas hänsyn till utbildningen av hela regionens befolkning i arbetsför ålder och 

eventuella förändringar i sammansättningen av befolkning med annat än 

högskoleutbildning. Empiriska undersökningar visade att på samma sätt som en stor andel 

högutbildade kan ha positiva effekter på regioner, kan en stor andel lågutbildade ha en 

negativ inverkan på regionens tillväxt21.  

Det finns generellt en positiv korrelation mellan befolkningens genomsnittliga antal 

utbildningsår i regionerna och regionens befolkningsstorlek. Obalansen mellan kvinnor 

och män beräknas som ovan och i figur 9 illustreras att obalansen även beräknad på detta 

sätt minskar med FA-regionens befolkningsstorlek. Det visas dock en större regional 

spridning och svagare korrelation jämfört med figur 7.  När det gäller regioners utveckling 

                                                 
20 Uttryckt som differens mellan kvinnor och män relativt befolkningen totalt: O=1/2*(K-M)/(K+M) 
21 OECD (2012). Promoting Growth in all regions.  
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över tid framkommer i figur 10 en relativt stark korrelation mellan kvinnor och män, men 

det visar sig också att utbildningsårstillväxten är mycket större för kvinnor än för män i 

samtliga FA-regioner.  

Figur 9 Obalans utbildningsår mellan kvinnor och 
män 20-64 år i procent och befolkningsstorlek, år 
2010.  

Figur 10 Förändring genomsnittliga antalet 
utbildningsår för kvinnor och män i år under 
perioden år 2000 till år 2010, FA-regioner 

  

Källa: SCB; LISA, RTB  

Både andelen högutbildade och genomsnittliga antalet utbildningsår resulterar i ungefär 

samma korrelationsmönster. Andelen högutbildade är ett allmänt accepterat mått på 

humankapital i olika studier och sammanhang, men eftersom det genomsnittliga antalet 

utbildningsår inkluderar hela arbetsföra befolkningen i en region, är antalet utbildningsår 

att föredra, när det går att välja.  

När det gäller att belysa situationen utifrån ett integrationsperspektiv kan det konstateras, 

att det genomsnittliga antalet utbildningsår för inrikes, respektive utrikes födda, ökar med 

regionens befolkningsstorlek (figur 11,12). Det är dock tydligt att sambandet framför allt 

gäller för den inrikes födda delen av befolkningen, då det framkommer en mycket större 

regional spridning för gruppen utrikes födda. En förklaring till detta mönster kan finnas i 

den ojämna fördelningen av befolkningsgrupper med olika bakgrund och formell 

utbildning. 

Figur 11 Genomsnittligt antal utbildningsår för 
inrikes födda 20-64 år, år 2010 och FA-regioner 

Figur 12 Genomsnittligt antal utbildningsår för 
utrikes födda 20-64 år, år 2010 och FA-regioner 

  

Källa:SCB; RTB, LISA 
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Regionala skillnader vad gäller befolkningens utbildning korrelerar över perioden. 

Regioner vars befolkning har en relativt hög utbildning har också haft det tidigare (figur 13 

och 14). Det är särskilt tydligt för den inrikes födda delen av befolkningen, men mindre 

påtagligt för den utrikes födda delen av befolkningen. Invandring och en omfattande 

sekundär omflyttning mellan regionerna medför, att den regionala sammansättningen av 

gruppen utrikes födda förändras ständigt, vilket delvis kan förklara det mindre sambandet i 

figur 14.  

Figur 13 Genomsnittligt antal utbildningsår för 
inrikes födda 20-64 år i år, år 2000 och år 2010, 
FA-regioner 

Figur 14 Genomsnittligt antal utbildningsår för 
utrikesfödda 20-64 år, år 2000 och år 2010, FA-
regioner 

  

Källa:SCB; RTB, LISA  

2.2 Arbetsmarknad 

Sysselsatta 

Den sysselsatta befolkningen kan belysas utifrån ett arbetsställeperspektiv (sysselsatt 

dagbefolkning) eller utifrån ett boendeperspektiv (sysselsatt nattbefolkning). Den 

sysselsatta dagbefolkningen motsvarar den samlade efterfrågan på arbetskraft i en region, 

medan den sysselsatta nattbefolkningen motsvarar regionbefolkningens möjlighet att finna 

sysselsättning i och utanför boenderegionen. Även om analyserna här tillämpas på FA-

regioner, vilka förutsätter att det mesta av sysselsättningen sker i den egna regionen, 

förekommer en viss obalans mellan antalet sysselsatta natt-, respektive dagbefolkning.  

Ett enkelt mått på eventuella könsrelaterade obalanser i efterfrågan på arbetsmarknaden 

kan bestämmas genom att beräkna differensen mellan sysselsatta kvinnor och män i 

relation till antalet sysselsatta i regionen. Detta kan tolkas som skillnader i den samlade 

efterfrågan på kvinnors och mäns kompetens i regionen. En relativt stor obalans kan ge 

uttryck för underliggande problem med att erbjuda en attraktiv arbetsmarknad för både 

kvinnor och män. I figur 15 framgår också att det finns relativt stora skillnader mellan FA-

regioner, dock oberoende av befolkningsstorlek. Det är därför svårare att, på ett 

övergripande plan, förklara orsaken till ett sådant mönster. Regionens specifika 

näringsstruktur kan anses ha en stor betydelse på hur efterfrågan på kvinnor och män ser 

ut. På så sätt är det också förståeligt att det regionala mönstret på obalansen mellan 

sysselsatta kvinnor och män inte ändras särskilt mycket över tiden (figur 16) och att FA-

regioner som har en stor/liten obalans år 2000 också har det år 2010. Det bör dock noteras 

att värdena i figuren endast avser två enskilda tidpunkter som kan utgöra en tillfällig 
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avvikelse av en annat generellt mönster, inte minst med tanke på den då rådande 

konjunkturella situationen före år 2010. 

Figur 15 Obalans mellan antal sysselsatta kvinnor 
och män i procent och befolkningsstorlek, FA-
regioner 

Figur 16 Obalans mellan antal sysselsatta kvinnor 
och män i procent, år 2000 och år 2010 efter FA-
regioner 

  

Källa: SCB; LISA, BTR 

En jämförelse av sysselsättningsförändringen under perioden 2000-2010 för kvinnor och 

män visar på en relativt stor samstämmighet i förändringen. Det är med andra ord inte ofta 

kvinnor och män har en kraftigt motsatt sysselsättningsutveckling. Men, en positiv 

korrelation borde heller inte tolkas som om att den regionala arbetsmarknaden är jämställd, 

utan kan snarare vara ett tecken på en integrerad regional ekonomi.  I de regioner där 

utvecklingen är mycket olika för kvinnor och män är det dock enklare att anta att det finns 

en omfattande segregering på den regionala arbetsmarknaden.    

Figur 17 Sysselsättningsutveckling (genomsnittligt 
årlig) för kvinnor och män efter FA-regioner 
perioden år 2000 år 2010 

 

 

 

Källa: SCB; LISA, RTB 

I figur 18 visas andelen sysselsatta födda utrikes och befolkningsstorleken fördelad efter 

FA-regioner. Det framkommer att andelen sysselsatta är något högre i större än i mindre 

regioner. Två mindre FA-regioner22 redovisar dock exceptionellt stora andelar utrikes 

födda sysselsatta, vilket påverkar styrkan och riktningen på korrelationen. Men, även utan 

dessa FA-regioner är korrelationen med befolkningsstorleken svag, vilket tyder på 

                                                 
22 FA-regioner Haparanda och Övertorneå 
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nödvändigheten att ta hänsyn till andra eller flera regionala faktorer, som t.ex. utrikes 

föddas härkomst, den genomsnittliga utbildningsnivån, regionens näringslivsstruktur m.m. 

för att få fram ett statistiskt samband.  Regionala förutsättningar tycks också avspeglas i 

figur 19 som visar på en stabil situation över tiden. Anmärkningsvärt är att andelen utrikes 

födda sysselsatta inte har ökat mycket de senaste tio åren, vilket kan, med tanke på den 

kraftiga invandringen och omflyttningen mellan regioner av utrikes födda medborgare, 

tyda på svårigheter att införliva just nyanlända invandare på arbetsmarknaden.    

 

Figur 18 Andel utrikes födda sysselsatta av 
sysselsatta totalt och regionstorlek, år 2010, FA-
regioner 

Figur 19 Andel utrikes födda sysselsatta av 
sysselsatta totalt år 2000 och år 2010, FA-regioner 

 

  

Källa: SCB; LISA, RTB 

Arbetspendling  

Den alltid pågående strukturförändringen i ekonomin och näringslivet medför att 

efterfrågan på arbetskraft ständigt förändras. Arbetspendling, som en del av den 

geografiska rörligheten av arbetskraften tillmäts stor betydelse för att förbättra 

matchningen mellan den förändrade efterfrågan och utbudet på arbetsmarknaden. 

Arbetspendlingen tillskrivs även positiva effekter på hushållen, som ofta kan öka sina 

inkomster genom att välja arbete i ett större geografiskt område. Samtidigt kan det inte 

bortses från pendlingens negativa miljömässiga och sociala effekter. Arbetspendlingen har 

ökat de senaste decennierna, vilket också har medfört att så kallade 

arbetsmarknadsregioner23 har blivit större i yta och mindre i antal. Det återstår också att 

nämna att arbetspendlingen för män är större i omfattning än för kvinnor, och större för 

den inrikes födda sysselsatta befolkningen än för den utrikes födda.  

Obalansen mellan kvinnors och mäns pendling över kommungräns tenderar att minska 

med befolkningsstorleken i regionen (figur 20). Det statistiska sambandet är dock mycket 

svagt och det finns många mindre regioner som visar en mindre obalans mellan kvinnor 

och män, än större FA-regioner. Arbetspendlingen är dock också beroende av hur man 

mäter sysselsatta. I gränsregioner är många (ofta män) sysselsatta i grannlandet, vilket 

påverkar antalet sysselsatta i regionen, då dessa inte ingår i den nationella statistiken. Det 

kvarstår dock att notera att det finns FA-regioner med mycket stora avvikelser i obalansen 

mellan könen.     

                                                 
23 Arbetsmarknadsregioner, lokala arbetsmarknader eller FA-regioner är begrepp för funktionella regioner 

som fastställs utifrån arbetspendlingen över kommungränser. För en närmare beskrivning se t.ex. SCB 2010 

Lokala arbetsmarknader – egenskaper, utveckling och funktion. 
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Kvinnornas pendling är förknippad med en betydligt större inkomstökning24 än för män, 

men figur 21 visar att obalansen mellan kvinnor och män är relativt stabil över tiden. 

Korrelationen är dock mindre kraftig jämfört med andra arbetsmarknadsrelaterade 

indikatorer. Det kan dock fastställas en minskning av pendlingsobalansen mellan kvinnor 

och män i 80 procent av FA-regionerna. Med andra ord betyder detta, att andelen kvinnor 

som pendlar har ökat mer än andelen pendlande män i dessa FA-regioner. Andelen kvinnor 

som arbetspendlar har dock ökat i samtliga FA-regioner, förutom en. Detta kan jämföras 

med utvecklingen för män som har minskat i åtminstone sex regioner under samma period.  

 

Figur 20 Obalans i arbetspendling för kvinnor och 
män över kommungräns som andel av totalt antal 
sysselsatta kvinnor och män (procentenheter) 20-
64 år och regionstorlek, år 2010, FA-regioner 

Figur 21 Obalans i arbetspendling för kvinnor och 
män över kommungräns som andel av totalt antal 
sysselsatta kvinnor och män, år 2000 och år 2010, 
FA-regioner 

  

Källa: SCB; LISA, RTB 

Den utrikes födda delen av den sysselsatta befolkningen kommer bara upp till en bråkdel 

av arbetspendlarna jämfört med inrikes födda. Det kan också avspeglas på ett regionalt 

plan som bekräftar samma obalans för samtliga FA-regioner (figur 22).  

Figur 22 Arbetspendling för inrikes och utrikes 
födda över kommungränser som andel av 
sysselsatta, år 2010, FA-regioner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: SCB; LISA, RTB 

                                                 
24 Eliasson et al (2007) 
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Visserligen finns det en positiv korrelation på regioners pendling mellan de två 

befolkningsgrupperna, men den relativa arbetspendlingen för den inrikes födda sysselsatta 

befolkningen är mycket större än den för den utrikes födda befolkningen. 

Det är anmärkningsvärt att de befolkningsmässigt största FA-regionerna också har de 

största pendlingsobalanserna (figur 23), vilket är en kontrast till det motsvarande mönstret 

för den könsmässiga obalansen. På så sätt blir obalansen mellan utrikes och inrikes födda 

andelen arbetspendlare ett viktigt mått för utrikes föddas integrering på arbetsmarknaden. 

Det är också påfallande att det finns en mycket hög varaktighet över tiden. FA-regioner 

som hade en stor/liten obalans mellan inrikes och utrikes födda år 2000 har kvar det också 

år 2010.  

Figur 23 Obalans mellan andelen inrikes födda och 
utrikes födda arbetspendlare över kommungräns av 
samtliga i procentenheter, 20-64 år och 
befolkningsstorlek år 2010, FA-regioner 

Figur 24 Obalans mellan andelen inrikes födda och 
utrikes födda arbetspendlare över kommungräns av 
samtliga i procentenheter, 20-64 år, år 2000 och 
2010, FA-regioner 

  

Källa: SCB; LISA, RTB 

Förvärvsfrekvens 

Andelen förvärvsarbetande av befolkningen i en viss åldersgrupp är ett väl etablerat mått 

för att bedöma arbetsmarknadens funktionssätt. En stor andel förvärvsarbetande och en 

liten andel ej förvärvsarbetande är att föredra, även om det finns skäl (större andel 

befolkning i högre utbildning) för avvikelser i olika regioner. Det finns en viss varaktighet 

vad gäller det regionala mönstret i förvärvsintensiteten mellan olika år, vilket har påpekats 

i olika sammanhang, men kanske särskilt vad gäller den del av befolkningen som inte är i 

förvärvsarbete25. Även om det har kommit till anmärkningsvärda förändringar på senare år 

har FA-regioner med hög förvärvsintensitet vid ett tidigare år, för det mesta en relativt hög 

förvärvsintensitet vid ett senare tillfälle.  

Förvärvsintensiteten för kvinnor och män korrelerar relativt starkt mellan FA-regioner. 

Regioner med låga värden för män har ofta låga värden för kvinnor och tvärtom. 

Korrelationen är dock långt ifrån fullständig, vilket också kommer fram i figur 26. 

Obalansen mellan kvinnor och män uttryckt i procentenheter varierar litet med FA-

regionens befolkningsstorlek, vilket betyder att andra faktorer som t.ex. det regionala 

näringslivets utformning, gränsregionalt läge m.m. kan ha betydelse i detta sammanhang.  

Det förekommer både positiva och negativa värden för obalansen. Är differensen mellan 

förvärvsintensiteten för kvinnor och män negativ, är förvärvsintensiteten för kvinnor större 

                                                 
25 Riksförsäkringsverket (2003). Regionala skillnader i sjukskrivning – hur ser de ut och vad beror de på? 
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än för män. Detta bör emellertid inte tolkas på annat sätt, än som att män i dessa regioner i 

högre utsträckning söker till sig till grannländerna för arbete, vilket således medför att 

dessa män saknas i den inhemska sysselsättningsstatistiken.  

Det förekommer dock mycket oftare att män har en högre förvärvsintensitet än kvinnor i 

regionerna. I vissa regioner är skillnaden upp till sju procentenheter. En del av obalansen 

mellan kvinnor och män kan förmodligen förklaras med andra underliggande könsmässiga 

obalanser, t.ex. vad gäller deltagande i utbildningar, föräldraledigheter, m.m. som i sin tur 

påverkar kvinnors förvärvarbetande.   

Figur 25 Förvärvsintensitet för kvinnor och män 20-
64 år, år 2010, FA-regioner 

Figur 26 Obalans i förvärvsintensitet mellan män 
och kvinnor, 20-64 år i procentenheter och 
befolkningsstorlek, år 2010, FA-regioner 

  

Källa: SCB; LISA, RTB 

I samtliga FA-regioner, förutom tre, har kvinnors förvärvsintensitet ökat under perioden 

2000-2010. I tre fjärdedelar av regionerna har förvärvsintensiteten ökat mer för kvinnor än 

för män, vilket medför att obalansen mellan kvinnor och män har minskat under samma 

period. Det finns en stabilitet i det regionala mönstret över tiden (figur 27) som är mindre 

än vad som redovisats i andra sammanhang. Konjunkturnedgången i slutet av perioden har 

förmodligen att göra med detta, vilket dock också bekräftar många arbetsmarknaders 

könsmässiga åtskildhet.  

Figur 27 Obalans förvärvsintensitet mellan kvinnor  
och män, 20-64 år i procentenheter,  
år 2000 och år 2010, FA-regioner 

 

Källa: SCB; LISA, RTB 
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På samma sätt som det kan fastställas könsmässiga obalanser i och mellan olika regioners 

förvärvsintensiteter, kan det också undersökas regionala obalanser utifrån den utrikes och 

inrikes födda delen av befolkningen. Förvärvsintensiteten för den utrikes födda 

befolkningen ligger 26 procentenheter lägre än för den inrikes födda befolkningen år 2010, 

som då uppvisade ett värde på drygt 80 procent räknat för hela landet.  

I figur 28 visas den regionala situationen och det framträder en stor regional spridning för 

utrikes födda jämfört med inrikes födda. I några FA-regioner är skillnaden mellan 

grupperna upp till 40 procent och som minst är differensen 15 procentenheter. Det finns 

enbart en svag korrelation mellan grupperna, vilket antyder svårigheter att integrera 

utlandsfödda grupper även i ekonomiskt starkare regioner. Den redan påtalade ojämna 

fördelningen av olika grupper av utrikes födda kan dock förklara en del av spridningen 

mellan FA-regioner och efter regioners befolkningsstorlek. Folkrika regioner utgör i detta 

sammanhang inget undantag i att erbjuda bättre förutsättningar, men det finns påfallande 

skillnader mellan just de tre folkrikaste FA-regionerna.  

Figur 28 Förvärvsintensitet för utrikes och inrikes 
födda, 20-64 år i procent, år 2010, FA-regioner 

 

Figur 29 Förvärvsintensitet för den utrikes födda 
delen av befolkningen 20-64 år och efter 
befolkningsstorlek, år 2010, FA-regioner 

  

Källa: SCB; LISA, RTB 

En viktig aspekt i detta sammanhang är dock förändringen över tid. I figur 30 visas att det 

inte finns en större varaktighet mellan FA-regionerna och tidpunkterna. Även om det visas 

ett visst mått på överensstämmelse är den regionala stabiliten relativt liten. I enbart 22 

procent av FA-regionerna har det skett en förbättring av förvärvsintensiteten för den 

utrikes födda delen av befolkningen under perioden 2000-2010. Detta kan jämföras med 

den inrikes födda befolkningen som hade en positiv utveckling av förvärvsintensiteten i 97 

procent av FA-regionerna under samma period.   
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Figur 30 Förvärvsintensitet utrikes födda,  
20-64 år i procent, år 2000 och år 2010,  
FA-regioner 

 

Källa: SCB; LISA, RTB 

2.3 Näringsstruktur  

Regionernas ekonomiska struktur kan beskrivas på många olika sätt. I ett förenklat 

regionalanalytiskt perspektiv är det framför allt beskrivningar av branschfördelning och 

arbetsställeskoncentration som uppmärksammas mest. Det visar sig i olika sammanhang, 

att ett begränsat antal branscher i en region och koncentrationen av regionens sysselsatta i 

ett mindre antal arbetsställen kan utrycka en viss sårbarhet vid hastiga externa 

förändringar. En hög koncentration kan dock också vara en fördel, då den för det mesta 

innebär en specialisering av verksamheter, vilket i sin tur kan innebära en ökad regional 

konkurrenskraft. Arbetsställekoncentration och branschdiversifiering är två sidor av 

samma mynt, då dessa i båda fallen signifikant hänger ihop med den befolkningsmässiga 

storleken av en region. Det är ofta mindre regioner som är mer ensidiga, för att de inte har 

tillräckliga resurser att uppnå skalfördelar inom flera verksamheter.  

En obalanserad fördelning av kvinnor och män över branscher och arbetsställen förstärker 

ytterligare svårigheterna som ett ensidigt näringsliv innebär. Detta minskar också 

näringslivets och offentlig sektors chanser att rekrytera den nödvändiga arbetskraften och 

reducerar även regionens attraktionskraft i stort, när det gäller att dra till sig individer i 

parförhållanden.. Både branschdiversifiering och arbetsställekoncentration kan också 

användas för att belysa kvinnors och mäns, respektive den utrikes födda och inrikes födda 

befolkningens, ojämna fördelning inom produktionen av varor och tjänster.  

Obalans i olika branscher 

Det har uppmärksammats och problematiserats i olika sammanhang att kvinnor och män 

har benägenhet att söka sig till olika branscher. Det är främst inom vård och omsorg, 

utbildning och tillverkningsbranscher dessa könsmässiga obalanser är mest framstående.  

En metod för att på ett sammanfattande sätt illustrera regionala obalanser mellan kvinnor 

och män i olika näringsgrenar är att tillämpa ett segregationsindex. Indexet bildas utifrån 

de summerade differenserna i sysselsättningsandelar mellan kvinnor och män över 

samtliga branscher och resultatet kan tolkas som den andelen av sysselsatta som ska 

omfördelas mellan kvinnor och män för att uppnå en jämn fördelning mellan könen26.  

                                                 
26 Se bilaga för en beskrivning 
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I figur 31 visas indexet efter FA-regionens befolkningsstorlek. Det framgår att det finns en 

betydande obalans i samtliga regioner oberoende storlek, men även att obalansen mellan 

kvinnor och män minskar med regionens befolkningsstorlek.  

 

Figur 31 Obalans mellan kvinnor och män i 19 
branschgrupper i procent och befolkningsstorlek, år 
2010, FA-regioner (index: max obalans vid 100 pct.) 

 

Figur 32 Obalans mellan kvinnor och män i 19 
branschgrupper i procent, år 2007 och år 2010, FA-
regioner  
(index: max obalans vid 100 pct.) 

  

Källa: SCB; LISA (SNI2007), RTB 

Jämförs indexen för år 2007 och år 2010 med varandra framkommer en mycket stark 

positiv korrelation vad gäller de regionala obalanserna i branschsegregationen mellan 

kvinnor och män27. Det är naturligtvis inte helt oväntat med tanke på den korta 

undersökningsperioden. I mindre än hälften av FA-regionerna har obalansen mellan 

kvinnor och män blivit mindre, vilket dock också kan ha påverkats av den kraftiga 

konjunkturnedgången år 2009. Det behövs därför också långsiktiga undersökningar för att 

kunna bedöma obalansens förändring. Detta är dock bara möjligt i mycket stora 

branschaggregat, eller för vissa utvalda branscher, då näringsindelningen förändras med 

mer eller mindre jämna mellanrum.  

Mindre tydlig är den branschmässiga segregeringen uppdelad efter inrikes och utrikes 

födda sysselsatta. Även i detta sammanhang förekommer dock en positiv korrelation med 

regionens befolkningsstorlek, men styrkan är mindre jämfört med samma mått på 

obalansen mellan kvinnor och män. Den relativt stora spridningen inom de olika 

storleksklasserna kan förmodligen också förklaras med att sammansättningen av utrikes 

födda är mycket olika i landet.  

                                                 
27 På grund av förändringarna i den svenska näringsgrensindelningen (SNI) år 2007 är det enbart möjligt att 

visa branschförändringarna för perioden 2007-2010. 
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Figur 33 Obalans inrikes och utrikes födda i 19 
branschgrupper i procent, år 2010, FA-regioner  
(index: max obalans vid 100 pct.) 

Figur 34 Obalans inrikes och utrikes födda i 19 
branschgrupper i procent, år 2007 och år 2010, FA-
regioner (index: max obalans vid 100 pct.) 

  

Källa: SCB; LISA (SNI2007), RTB 

Det föreligger en relativt stor regional stabilitet över tiden vad gäller branschsegregationen 

mellan befolkningsgrupperna. FA-regioner som har haft en hög segregering av inrikes och 

utrikes födda mellan branscher har det också vid periodens slut. Trots det korta tidsspannet 

förändrades mönstret kraftigt i vissa regioner, vilket tyder på att lågkonjunkturen har haft 

en större inverkan här, än vid samma beräkning för obalansen mellan kvinnor och män. I 

större delen av FA-regionerna har branschsegregeringen också blivit större under samma 

period.  

Obalans vid arbetsställen 

Ett annat sätt att närma sig frågan är, att undersöka obalansen mellan kvinnor och män 

utrikes och inrikes födda på arbetsställenivå. Med arbetsställe menas varje adress (lokal), 

fastighet eller grupp av närliggande lokaler och fastigheter där företag bedriver 

verksamhet, d.v.s. arbetsplatsen. Det som beskrivs här är alltså i vilken utsträckning det 

förekommer en obalans mellan kvinnor och män, respektive inrikes och utrikes födda, vid 

regionens arbetsplatser. Branschsegregering och obalans vid arbetsställen återger en stor 

del av samma problematik, vilket kan utnyttjas för analyser över en längre period 

innehållande förändringar i näringslivsklassificeringen.  

Obalansen28 mellan kvinnor och män vid FA-regionernas arbetsställen ligger mellan 24 

och 35 procent och är något större i mindre regioner. Måttet kan interpreteras som den 

andel sysselsatta kvinnor och män som måste förflyttas till andra arbetsställen för att få en 

jämn könsfördelning mellan arbetsställena. En mindre del av den regionala obalansen i 

olika regionstorleksklasser kan förklaras med underliggande obalanser i den arbetsföra 

befolkningen. Figur 36 visar att det regionala mönstret vad gäller obalans vid arbetsställen 

är relativt stabilt över tiden.  

                                                 
28 Uttryckt som summan av de absoluta differenserna mellan kvinnor och män vid samtliga arbetsställen större 

än en sysselsatt i en region relativt antalet sysselsatta totalt i en region delad med två.   
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Figur 35 Obalans mellan kvinnor och män vid 
arbetsställen minst två sysselsatta i procent och 
befolkningsstorlek, år 2010, FA-regioner 

Figur 36 Obalans mellan kvinnor och män vid 
arbetsställen minst två sysselsatta i procent och 
befolkningsstorlek, år 2010 och 2000, FA-regioner 

  

Källa: SCB; RAMS, RTB 

Att tillämpa samma beräkningsmetod på grupperna utrikes och inrikes födda är inte 

oproblematiskt, då det finns stora skillnader i den utrikesfödda befolkningens 

sammansättning och geografiska fördelning. Det är inte heller rimligt att förvänta sig 

”balans” vid olika arbetsställen, då andelen utrikes födda sysselsatta är mycket lägre än 

andelen inrikes födda sysselsatta29. Figurerna nedan ska därför tolkas med försiktighet och 

snarare ses som ett komplement till beskrivningen ovan.  Det framkommer i figur 37 att 

obalansen är något lägre i större FA-regioner och i FA-regioner som har en stor andel 

utrikes födda. Det finns en mycket kraftig korrelation mellan obalansen år 2000 och år 

2010. Obalansen vid arbetsställena har dock minskat i 93 procent av FA-regionerna.  

Figur 37 Obalans mellan inrikes och utrikes födda 
vid arbetsställen minst två sysselsatta i procent och 
befolkningsstorlek, år 2010, FA-regioner 

Figur 38 Obalans mellan inrikes och utrikes födda 
vid arbetsställen minst två sysselsatta i procent, år 
2000 och 2010, FA-regioner 

  

Källa: SCB; LISA, RTB 

Mer relevant i detta sammanhang anses därför frågan om arbetsställen i en region har både 

inrikes och utrikes födda sysselsatta. Knappt 20 procent av arbetsställena sysselsätter både 

inrikes och utrikes födda. I figur 39 framkommer att andelen arbetsställen med viss 

blandning av födelselandsgrupperna tilltar något med FA-regionens befolkningsstorlek. 

                                                 
29 Vid en modifikation av måttet borde tas hänsyn till sysselsättningsfördelningen mellan utrikes och inrikes 

födda sysselsatta i regionen totalt.  
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Det finns en positiv korrelation vad gäller utvecklingen av dessa arbetsställen mellan år 

2000 och år 2010. I 93 procent av FA-regionerna har det kommit till en ökning av 

arbetsställen med både utrikes och inrikes sysselsatta.  

Figur 39 Andel arbetsställen med utrikes och 
inrikes sysselsatta av samtliga arbetsställen minst 
två sysselsatta, i procent och befolkningsstorlek, år 
2010, FA-regioner 

Figur 40 Andel arbetsställen med utrikes och 
inrikes sysselsatta av samtliga arbetsställen minst 
två sysselsatta, i procent, år 2000 och år 2010, FA-
regioner 

  

Källa: SCB; LISA, RTB 

Företagets operativa ledare 

Det är färre kvinnor än män som driver företag i Sverige. Totalt fanns det år 2009 460 000 

operativa företagsledare i Sverige enligt statistiken om entreprenörskap och företagande. 

Den stora majoriteten (73 procent) av operativa företagsledare utgörs av män. Räknat som 

andel av befolkning är 4,6 procent av samtliga kvinnor 20-64 år företagsledare och 12,1 

procent av samtliga män i samma åldersgrupp. Det finns många skäl till varför 

entreprenörskap och företagande är viktigt för ekonomisk tillväxt och på samma grunder 

anses det vara viktigt att utnyttja både kvinnors och mäns, inrikes och utrikes föddas, 

entreprenöriella kompetens. Det anses med andra ord inte vara förnuftigt i en omvärld med 

ständiga förändringar att bortse från delar av det tillgängliga humankapitalet i regionen.  

Det finns relativt stora regionala skillnader vad gäller andelen företagsledare av 

befolkningen 20-64 år. Det är mindre FA-regioner som har i genomsnitt en något högre 

andel företagsledare än större regioner. Men, andelen företagsledare är också något större i 

de folkrikaste regionerna jämfört med andra större FA-regioner. Generellt sett har FA-

regioner med hög andel företagsledande män också en hög andel företagsledande kvinnor 

(figur 41). Obalansen mellan andelen företagsledande kvinnor och män är dock påtaglig i 

samtliga regioner (figur 42). Den största obalansen uppmäts dock i mindre FA-regioner, 

d.v.s. regioner med en för övrigt hög andel företagsledare totalt.  
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Figur 41 Andel företagsledande kvinnor och män av 
samtliga män och kvinnor 20-64 år i procent, år 
2009, FA-regioner 

Figur 42 Obalans mellan andelen företagsledande 
män och kvinnor av samtliga män och kvinnor 20-
64 år i procentenheter och befolkningsstorlek, år 
2009, FA-regioner 

  

Källa: SCB; FEK, RTB 

I figur 43 redovisas en mycket kraftigt korrelation i obalansen mellan år 2004 och år 2009. 

Detta kan också ses som en indikation på att andelen företagsledande kvinnor inte har ökat 

tillräckligt för att ändra på obalansen i olika regioner under denna period. Andelen 

företagsledande kvinnor har ökat i 89 procent av FA-regionerna och för män är 

motsvarande värde 89 procent.  

Figur 43 Obalans mellan andel företagsledande 
kvinnor respektive män i procentenheter år 2004 
och år 2009, FA-regioner 

 

 

 

Källa: SCB; FEK, RTB 

Det finns enbart ett svagt positivt samband mellan andelen företagsledande individer födda 

inrikes, respektive utrikes, och landets FA-regioner (figur 43). Skillnaderna mellan andelen 

inrikes och utrikes födda företagsledare är också mindre än för kvinnor och män. För riket 

är andelen utrikes födda företagsledare 6,3 procent och för den inrikes födda befolkningen 

är motsvarande värde 8,9 procent. Det finns dock betydande regionala skillnader i 

obalansen30 av andelen företagsledare vad gäller inrikes och utrikes födda. Det bör också 

observeras att obalansen i några FA-regioner är negativ, vilket innebär att andelen utrikes 

                                                 
30 Uttryckt som differensen mellan andel inrikes födda företagsledare och utrikes födda företagsledare i 

procentenheter.  
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födda företagsledare är större än för gruppen inrikes födda.  Det finns emellertid ingen 

korrelation med regionens befolkningsstorlek och obalansen mellan befolkningsgrupperna. 

(figur 44).  

Figur 44 Andel företagsledande utrikes och inrikes 
födda av samtliga inrikes och utrikes födda 20-64 
år i procent, år 2009, FA-regioner 

Figur 45 Obalans mellan andelen företagsledande 
inrikes och utrikes födda av samtliga 20-64 år i 
procentenheter och befolkningsstorlek, år 2009, 
FA-regioner 

  

Källa: SCB; FEK, RTB 

I figur 46 ställs 2009 års situation i obalansen i andelen förtagsledande inrikes födda och 

utrikes födda mot situationen år 2004. Det kan konstateras, att det finns en stor regional 

samstämmighet vad gäller nivån på obalansen över tiden. Andelen utrikes födda som leder 

ett företag har bara ökat 0,2 procentenheter räknat för hela landet, vilket motsvarar en 

ökning i något mer än hälften av FA-regionerna (57 procent) under perioden 2004-2009. 

Samtidigt ökade andelen för gruppen inrikes födda med 0,7 procentenheter för riket totalt 

och i samtliga FA-regioner, förutom två.   

Figur 46 Obalans mellan andel företagsledande 
kvinnor respektive män år 2004 och år 2009, FA-
regioner 

 

 

 

Källa: SCB; FEK, RTB 
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2.4 Regional tillväxt 

Det finns ett antal mått som beskriver omfattning och struktur av den ekonomiska 

tillväxten i ett regionalt perspektiv. Bruttoregionalprodukten (BRP) som är den regionala 

motsvarigheten av bruttonationalprodukten är det mest kompletta måttet, då det både 

inkluderar löner och eventuella driftöverskott i beräkningen. Framställningen av BRP är 

dock en mycket komplex process som är behäftad med en rad metodiska problem, särskilt 

vad gäller den regionala fördelningen av företag med verksamheter i flera delar av landet. I 

sammanhang med ett jämställdhets- och integrationsperspektiv är det också svårt att 

tillämpa måttet på ett förnuftigt sätt.  

En något förenklad indikator för att beskriva produktionens storlek och tillväxt är 

lönesumman, som ger ett större utrymme att anlägga ett jämställdhets- och 

integrationsperspektiv i ett regionalt sammanhang. Indikatorn exkluderar eventuella 

driftöverskott i företag och utgår enbart från kontrolluppgifter över kontant bruttolön 

inklusive andra beskattningsbara ersättningar kopplade till arbete. En fördel med 

lönesumman är att den kan fördelas både utifrån arbetsställets belägenhet, eller efter 

bostadsorten av den sysselsatta befolkningen, vilket också kan utnyttjas för att bestämma 

indikatorer för regional arbetsproduktivitet (dagbefolkningslönesumma per sysselsatt i 

regionen) och regional inkomst (nattbefolkningslönesumma per invånare i regionen). I 

detta sammanhang utelämnas dock en redovisning av regional inkomst.    

Arbetsproduktivitet 

Dagbefolkningslönesumma per sysselsatt används som en indikator på regional 

arbetsproduktivitet.  Detta mått används för att uppskatta hur stora produktionsvärden som 

genereras vid de arbetsställen som finns i regionen. Här med fokus på skillnader mellan 

kvinnor och män, respektive utrikes och inrikes födda. Det finns relativt stora regionala 

skillnader på arbetsproduktiviteten totalt sett. Detsamma gäller regionala 

arbetsproduktivitetsskillnaderna mellan män och kvinnor. För riket i sin helhet har män en 

73 000 kronor högre arbetsproduktivitet per capita än vad kvinnor har. Obalansen31 mellan 

kvinnor och män ökar också med storleken på arbetsproduktiviteten totalt för regionen 

(figur 47). På samma sätt finns det en positiv korrelation med FA-regionens 

befolkningsstorlek och skillnaderna mellan män och kvinnor. Det är folkrikare regioner 

som uppvisar en större obalans än mindre FA-regioner, även om det finns ett antal 

undantag från detta mönster.  

                                                 
31 Uttryckt i kronor per capita. 
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Figur 47 Lönesumma per sysselsatt kvinna och 
man i kronor, år 2010, FA-regioner 

Figur 48 Obalans i lönesumma per kvinna och per 
man sysselsatt dagbefolkning i kronor och 
befolkningsstorlek, år 2010, FA-regioner 

  

Källa: SCB; LOUIS, RTB 

Det är tydligt att obalansen för arbetsproduktiviteten mellan kvinnor och män är relativt 

stabil över tiden. Jämförs år 2000 med år 2010 framkommer en stor regional 

överensstämmelse. Det bör dock noteras, att skillnaderna per capita mellan kvinnor och 

män har minskat i 90 procent av FA-regionerna under samma period. Detta utfall kan dock 

också ha påverkats av den kraftiga konjunkturnedgången med början år 2008.  

Figur 49 Obalansen mellan lönesumma per man 
och per kvinna i kronor, år 2010, FA-regioner 

 

 

 

Källa: SCB; LOUIS, RTB 

Det finns en positiv korrelation mellan utrikes och inrikes föddas arbetsproduktivitet per 

sysselsatt. I FA-regioner med hög arbetsproduktivitet för den inrikes födda befolkningen 

har också den utrikes födda befolkningen en högre produktivet. Arbetsproduktiviteten är 

generellt något lägre för de utrikes födda, både för riket totalt (35 365 kronor) och i 69 av 

72 FA-regioner32 (figur 50).  Det finns en relativt stor spridning vad gäller regionala 

skillnader i obalansen mellan utrikes och inrikes födda (figur 51). FA-regionens 

befolkningsstorlek har ingen inverkan på utfallet av obalansen i detta sammanhang. 

Spridningen är störst i mindre FA-regioner.  

 

                                                 
32 I FA – regionerna Haparanda, Ludvika och Älmhult är arbetsproduktiviteten större i gruppen utrikes födda. 
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Figur 50 Lönesumma per utrikes och inrikes 
sysselsatt dagbefolkning i kronor, år 2010, FA-
regioner 

Figur 51 Skillnader i lönesumma per capita för 
utrikes och inrikes sysselsatt dagbefolkning i kronor 
och befolkningsstorlek, år 2010, FA-regioner 

  

Källa: SCB; LOUIS, RTB 

I figur 52 visas förändringen i det regionala mönstret vad gäller obalansen mellan de 

inrikes och utrikes födda syselsattas arbetsproduktivitet. Det finns en viss stabilitet över 

tiden, men den är mindre än den för obalansen mellan kvinnor och män. Generellt har 

obalansen i arbetsproduktiveteten ökat i regionerna. Enbart i fem FA-regioner förekommer 

en minskning av obalansen. På grund av gruppen utrikes föddas heterogenitet kvarstår en 

viss osäkerhet om hur resultaten kan tolkas. Det samma gäller för hur den snabba 

konjunkturnedgången år 2009 har påverkat resultaten.  

 

Figur 52 Obalansen mellan lönesumma per man 
och per kvinna i kronor, år 2010, FA-regioner 

 

 

 

Källa: SCB; LOUIS, RTB 
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3 Avslutande kommentarer 

Jämställdhets- och integrationsperspektiven är viktiga dimensioner på den politiska 

agendan både på den regionala och nationella beslutsnivån. Insikten om att så kallade 

horisontella mål eller hållbarhetsdimensioner33 är mycket viktiga drivkrafter för ekonomisk 

tillväxt även i utvecklade industriländer som Sverige har lett till ett förnyat engagemang i 

dessa frågor. Det statistiska underlaget för att bedöma jämställdhet och integration är 

visserligen omfattande, men saknar för det mesta en uttrycklig anknytning till frågor kring 

regional tillväxt. Många regioner har genomfört statistiska analyser av framför allt 

jämställdhetsperspektiven och vissa även på integrationsperspektiven, men det saknas dock 

systematiska regionala analyser, beskrivningar och uppföljningar på ett nationellt plan.  

I denna redogörelse behandlades jämställdhets- och integrationsperspektiv i fyra 

tillväxtdimensioner; mänskliga resurser, arbetsmarknaden, näringsstruktur och regional 

tillväxt. Det är långt ifrån samtliga relevanta områdena inom den regionala 

tillväxtpolitiken, men utan tvivel områden som kan anses utgöra kärnan i regionalforskning 

och tillväxtteori, men också regionernas arbete. Syftet här är att utifrån dessa områden 

skapa ett empiriskt underlag och en bas för myndighetens pågående och kommande 

uppföljningar av Sveriges regioner.  

Med region menas i det här sammanhanget funktionella analysregioner (FA-regioner) som 

med fördel används för regionala analyser, då FA-regioner i stor utsträckning avspeglar 

statistiskt oberoende analysregioner motsvarande de lokala arbetsmarknaderna.  

Eftersom det finns få operationaliserbara mål i den regionala tillväxtpolitiken är det 

framför allt mellanregionala jämförelser och regionala jämförelser över tiden som kan vara 

av intresse för en uppföljning på nationell nivå. I det här sammanhanget används regionens 

befolkningsstorlek som en generell indikator på ekonomisk styrka och dynamik. Många, 

men långt ifrån samtliga indikatorer visade på en samvariation med regionens 

befolkningsstorlek. Det ligger nära att tolka ett sådant mönster som en bekräftelse på 

urbaniseringens fördelar, men det vore att övertolka indikatorerna, då dessa snarare vill 

visa på obalanser än att bevisa samband. Jämförelser över tiden är en annan aspekt av vikt i 

detta sammanhang. Huruvida regionernas relativa position i relation till övriga regioner är 

stabil över tiden är viktig kunskap för den nationella nivån, särskilt då regional 

tillväxtpolitik i stor utsträckning prioriteras och genomförs av regioner. Det visade sig i 

den här genomgången att många obalanser mellan kvinnor och män respektive inrikes och 

utrikes födda är mycket stabila över tiden. För vissa tillväxtdimensioner kan en direkt 

jämförelse mellan kvinnor och män respektive utrikes och inrikes födda ge en mer intuitiv 

förståelse för regionala skillnader och vara en början för regionala fördjupningar.  

Det är som sagt långt ifrån alla dimensioner relevanta för regional tillväxt som beskrivs i 

denna PM. Ett antal frågor som t.ex. utlandsföddas tid innan de får sitt första arbete, 

flyttmönster, kvinnors avkastning av högre utbildning, m.m. kräver för det mesta mer 

komplexa beräkningar, analyser och statistikdatabaser än vad som finns tillgängligt i 

offentliga databaser hos SCB eller rAps34. Myndighetens ambition är att tillhandahålla 

sådana analyser av övergripande regionalt och nationellt intresse.   

                                                 
33 Vilket också inkluderar miljödimensionen 
34 rAps – det regionala analys och prognossystem tillhandahålla en prognosmodul och en databas med statistik  

http://www.tillvaxtanalys.se/sv/analysplattformar/regional-analys---raps.html
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5 Bilaga 

Segregationsindex för branscher i en region: 
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Obalans mellan befolkningsgrupper O och vid arbetsställen OAS: 
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Tillväxtanalys, myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analy-
ser, är en gränsöverskridande organisation med 60 anställda. Huvudkon-
toret ligger i Östersund och vi har verksamhet i Stockholm, Brasilia, New 
Delhi, Peking, Tokyo och Washington D.C. 

Tillväxtanalys ansvarar för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 
och därigenom medverkar vi till: 

•	 stärkt	svensk	konkurrenskraft	och	skapande	av	förutsättningar	för	fler	jobb	
	 i	fler	och	växande	företag

•	 utvecklingskraft	i	alla	delar	av	landet	med	stärkt	lokal	och	regional	
	 konkurrenskraft,	hållbar	tillväxt	och	hållbar	regional	utveckling

Utgångspunkten är att forma en politik där tillväxt och hållbar utveckling 
går hand i hand. Huvuduppdraget preciseras i instruktionen och i 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

Om Working paper/PM-serien: Exempel	på	publikationer	i	serien	är	metodre-
sonemang,	delrapporter	och	underlagsrapporter.	

Övriga serier:
Rapportserien	–	Tillväxtanalys	huvudsakliga	kanal	för	publikationer.	
Statistikserien	–	löpande	statistikproduktion.
Svar	Direkt	–	uppdrag	som	ska	redovisas	med	kort	varsel.	

Tillväxtanalys	Studentplan	3,	831	40	Östersund
Telefon:	010	447	44	00	|	info@tillvaxtanalys.se	|	www.tillvaxtanalys.se
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