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2012 års tillväxtkommun

I år ges Sveriges Nya Geografi ut för femtonde året i rad. Bakom publikationen står ARENA för 
Tillväxt och konsultföretaget Sweco Eurofutures. ARENA för Tillväxt är ett samarbete mellan 
Swedbank, ICA och Sveriges Kommuner och Landsting.

I samband med publiceringen av Sveriges Nya Geografi delas också priset ”Årets tillväxtkommun” ut. 
Detta görs också i samarbete mellan ARENA för Tillväxt och Sweco Eurofutures.

De kriterier som har använts för att välja ut pristagare består av två delar. Den första delen består av 
en kvantitativ värdering av befolkningsutveckling samt förändring av skattekraft och sysselsättning. 
Alla variablerna mäts på ett och tre års sikt. Detta för att säkerställa att det är frågan om en långsiktig 
tillväxt i kommunen. Den andra delen är en kvalitativ del där ett antal kommuner värderas utifrån 
aspekter såsom politiskt ledarskap, samarbetsförmåga (både politisk och mellan kommun, näringsliv, 
akademi och civilsamhället), hållbarhet, kommunalt utvecklingsarbete och nytänkande.

Falkenbergs kommun har tilldelats priset ”Årets tillväxtkommun 2012” med följande motivering:

”Falkenbergs kommun har långsiktigt verkat för ett gott företagsklimat och har tillsammans med näringslivet 
skapat en stark vi-anda, präglat av ett utvecklingsengagemang för både stad och landsbygd. Handlingskraft 
i kombination med ett tydligt hållbarhetsperspektiv är utmärkande för det politiska ledarskapet, vilket bidragit 
till att stärka Falkenbergs attraktionskraft. Satsningar på goda livs- och företagarmiljöer både längs kust 
och i inland för medborgare och företagare skapar grogrund för att fortsätta växa för en hållbar framtid.”

Juryn för tillväxtpriset, 2012

Roland Lexén, ordförande    Peter Nygårds
ARENA för Tillväxt    Swedbank

Maria Gårdlund     Eva Sterte
Sweco Eurofutures AB    Uppsala kommun

Elisabeth Due     Jan Oldebring    
ICA      ICA     
 
Camilla Robinson Seippel    Håkan Sörman    
Swedbank     Sveriges Kommuner och Landsting

Per Sandgren 
ARENA för Tillväxt    
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Sveriges Nya Geografi 2012

I år ges Sveriges Nya Geografi ut för femtonde året i rad. Syftet med att publicera kartor och analyser 
på detta sätt är att lättöverskådligt illustrera mönster och utvecklingstendenser i Sveriges kommuner 
samt att bidra till fortsatt debatt om tillväxtfrågor.

Årets upplaga av Sveriges Nya Geografi innehåller kartor som fokuserar på sysselsättning och 
arbetsmarknaden. Som vanligt finns också ett antal grundläggande kartor som beskriver utvecklingen 
det senaste året. Längst bak i skriften finns kartor över Sverige med kommunnamn och Sveriges 
Kommuner och Landstings kommungruppsindelning.

Sveriges Nya Geografi går att ladda ned som fil från www.arenafortillvaxt.com eller  
www.sweco.se/eurofutures

Alla är välkomna att gå in och själva ladda ned kartorna för vidare läsning och användning. Glöm 
inte att ange källa.

Med önskan om intressant läsning.

Roland Lexén   Maria Gårdlund      
ARENA för Tillväxt  Sweco Eurofutures AB    
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Sammanfattning

I denna rapport beskrivs utvecklingen i Sveriges kommuner utifrån ett antal olika tillväxtparametrar. 
Några av de viktigaste utvecklingstrenderna sammanfattas nedan.

•	Sveriges	befolkning	har	ökat	med	drygt	1	150	000	invånare	de	senaste	30	åren,	vilket	är	en	ökning	
med	nästan	15	procent.	Migrationsnettot	står	för	över	70	procent	av	tillväxten,	medan	födelse-
nettot	står	för	resterande	30	procent.	

•	Under	2011	ökade	Sveriges	befolkning	med	ca	67	000	personer.	Under	året	utvandrare	drygt	 
50	000	personer.	För	att	hitta	en	liknande	nivå	historiskt	får	man	gå	tillbaka	till	när	Sverige	var	
ett utvandringsland under senare delen av 1800-talet. 

•	Urbaniseringstrenden	är	tydlig.	Under	2011	visar	nästan	hälften	(141)	av	landets	290	kommuner	på	en	
befolkningsminskning.	Störst	ökning	i	absoluta	tal	har	Stockholm	med	över	17	000	fler	invånare,	
följt	av	Göteborg	på	6	600	och	Malmö	på	plus	3	800	invånare.	

•	Sysselsättningen	i	landet	har	ökat	med	drygt	8	procent	under	2000-talet,	vilket	motsvarar	nästan	
600	000	fler	i	arbete.	Samtidigt	ökade	befolkningen	som	helhet	med	ungefär	motsvarande	tal,	
drygt	530	000	invånare.	Sammantaget	har	214	kommuner	haft	en	positiv	sysselsättningsutveckling	
under	2000-talet,	medan	endast	76	kommuner	har	minskat	sin	sysselsättning.	De	tre	storstads-
regionerna	står	för	ganska	precis	2/3	av	all	sysselsättningsökning	i	landet.

•	2010	låg	sysselsättningsgraden	på	knappt	76	procent	(mätt	som	andel	i	arbete	i	åldersgruppen	
20	–	64	år).	Ur	ett	regionalt	och	lokalt	perspektiv	är	det	ofta	svårare	för	de	större	städerna	att	
upprätthålla en hög andel sysselsatta. Bland de hundra kommuner med högst förvärvsfrekvens 
återfinns	endast	tolv	av	dessa	bland	de	50	kommuner	som	uppvisade	högst	sysselsättningsökning	 
(i absoluta tal) de senaste tio åren. Högst sysselsättningsgrad uppvisar generellt sett kranskommuner 
i landets tre storstadsregioner. 

•	Enligt	prognoser	från	arbetsförmedlingen	(Ura	2010:5)	beräknas	omkring	1,6	miljoner	personer	
lämna	arbetslivet	av	åldersskäl	mellan	2010	–	2025,	vilket	är	drygt	250	000	fler	åldersavgångar	än	
under	perioden	1995	–	2010.	Det	innebär	att	för	första	gången	i	modern	tid	blir	antalet	nytillträdande	
ungdomar på arbetsmarknaden lägre än åldersavgångarna på riksplanet. Ett tydligt tecken på att 
detta kommer att medföra stora problem framöver är att endast 10 procent av landets kommuner 
förväntas	öka	nettoinflödet	av	arbetskraft.	Kommuner	med	ett	svagt	inflöde	men	som	ligger	i	en	
funktionell	arbetsmarknadsregion	med	fler	tillträdande	i	arbetskraften	än	åldersavgångar,	har	
betydligt bättre förutsättningar att klara sin framtida kompetensförsörjning, än motsvarande 
kommun som inte tillhör en stark arbetsmarknadsregion. 

•	Kraven	på	utbildning	blir	allt	tydligare	för	att	kunna	konkurrera	om	en	plats	på	arbetsmarknaden.	
Andelen ungdomar som läser vidare inom tre år efter avslutat gymnasium har visserligen ökat med 
nästan	tre	procentenheter,	till	44	procent,	på	bara	två	år.	Samtidig	finns	det	stora	skillnader	inom	
landet där kommuner med hög övergångsfrekvens ofta direkt angränsar till kommuner med låg 
övergångsfrekvens, möjligen med undantag av glesbygdskommunerna i Norrlands inland där 
resultaten generellt ligger under riksgenomsnittet.  

•	År	2010	arbetspendlade	drygt	1,4	miljoner	individer	över	en	kommungräns	och	under	den	senaste	
10-årsperioden har arbetspendlingen ökat med totalt ca 21 procent.  

•	Bostadsbristen	är	påtaglig	i	storstadsregionerna,	något	som	gäller	kärnkommuner	såväl	som	för-
ortskommuner. Åtta av tio kommuner i storstadsregionerna har uppgett att det råder bostadsbrist, 
medan övriga kommuner menar att råder balans på bostadsmarknaden.
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Befolkningstillväxten i Sverige
Sveriges	befolkning	har	ökat	med	drygt	1	150	000	invånare	de	senaste	30	åren,	vilket	är	en	ökning	
med	nästan	15	procent.	Ökningen	består	dels	av	ett	positivt	födelsenetto,	dels	av	ett	inflyttningsnetto	
från	andra	länder.	Det	är	uppenbart	att	utan	en	inflyttning	från	andra	länder	under	dessa	30	år	hade	
Sverige	knappt	haft	någon	befolkningstillväxt	över	huvudtaget.	Migrationsnettot	står	för	över	70	
procent	av	tillväxten,	medan	födelsenettot	står	för	resterande	30	procent.	Immigrationen	bidrar	
också till ett ökat födelsenetto och en förbättrad åldersstruktur i många kommuner. 

En	annan	stark	trend	är	inflyttningen	till	storstadsområden.	Enligt	ny	statistik	från	Eurostat	är	
Sverige	det	land	i	EU	som	haft	den	allra	starkaste	urbaniseringstrenden	sedan	2005.	Detta	faktum	
är	något	som	också	blir	uppenbart	när	den	lokala	utvecklingen	i	Sverige	studeras	såväl	över	30	år	
som under det senaste året.

Utvecklingen 2011
Under	2011	ökade	Sveriges	befolkning	med	ca	67	000	personer	till	totalt	ca	9	483	000.	Ökningen	
beror främst på invandringen, men även födelsenettot var positivt under året. Invandringen nämns 
ofta	men	under	året	utvandrare	även	drygt	50	000	personer.	För	att	hitta	en	liknande	nivå	historiskt	
får man gå tillbaka till när Sverige var ett utvandringsland under senare delen av 1800-talet.

Urbaniseringstrenden	får	tydliga	lokala	konsekvenser	också	under	2011,	då	nästan	hälften	(141)	av	
landets	290	kommuner	visar	på	en	befolkningsminskning.	I	botten	hamnar	detta	år	Ånge	följt	av	
Bräcke och Munkfors som minskar med mer än 1,8 procent. Kommunerna som ökar mest under 
året	är	Sigtuna	följt	av	Solna	och	Botkyrka,	samtliga	med	en	ökning	på	över	2,5	procent.	Störst	
ökning	i	absoluta	tal	har	däremot	Stockholm	med	över	17	000	fler	invånare,	följt	av	Göteborg	på	
6	600	och	Malmö	på	plus	3	800	invånare.	

På kartan framgår att befolkningsminskningen är tydlig i sydöstra delarna av landet i t.ex. Blekinge, 
Kalmar, samt norra Mellansverige i Värmland, Bergslagen och Gävleborg. I Norrland är det lättare 
att peka ut de kommuner som har befolkningstillväxt under året, där Umeå, Luleå och Sundsvall 
utgör de tydligaste regionala tillväxtnoderna. Noterbart i Norrbotten är att även Kiruna ökar i 
befolkning, liksom Boden och Piteå tillsammans med Krokom i Jämtland.

Utvecklingen över 30 år 
På	den	lilla	kartan	som	visar	utvecklingen	på	30	år	syns	påtagliga	likheter	med	utvecklingen	för	2011.	
Över	tre	decennier	blir	de	regionala	skillnaderna	bara	än	mer	påtagliga.	De	”gröna”	tillväxtbältena	
finns framförallt i Stockholm – Mälarregionen, Skåne och Västsverige, med enstaka ytterligare 
tillväxtenklaver runt ett antal regionala centra och utbildningsorter. Av dessa är det endast 
Umeå,	Linköping	och	Växjö	som	finns	med	bland	de	50-tal	kommuner	som	haft	en	tillväxt	på	
över	25	procent	under	dessa	år.	Noterbart	är	även	de	två	gränskommunerna	Strömstad	och	
Haparanda som haft en positiv utvecklingen sett över hela perioden.

Sammantaget	är	det	även	här	nära	hälften	av	landets	kommuner	som	minskar	befolkningen	över	30	år	
och i huvudsak handlar det om samma kommuner som under det senaste året. De kommuner som 
ökat	mest	i	procent	är	förortskommunerna	Värmdö,	Vaxholm	med	115	respektive	87	procent,	medan	de	
som	minskat	mest	i	landet	är	de	två	småkommunerna	Åsele	och	Laxå	med	35	respektive	34	procent.	

Ser vi avslutningsvis på den sammantagna innebörden av den pågående urbaniseringstrenden över 
30	år,	blir	resultatet	mycket	påtaglig.	Hälften	av	landets	kommuner	minskar	och	gör	detta	med	
totalt	275	000	invånare.	Sedan	får	man	ta	nästan	100	kommuner	med	tillväxt	för	att	komma	upp	till	
motsvarande	+	275	000	invånare.	Detta	innebär	att	resterande	knappt	50	kommuner	med	högst	
befolkningstillväxt	i	landet	svarar	för	hela	periodens	ökning	på	1	150	000	invånare.	Landets	fyra	
största kommuner Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala som också haft den klart största 
tillväxten	i	antal	står	för	440	000	av	invånarna,	vilket	motsvarar	närmare	40	procent	av	landets	
befolkningstillväxt de senaste tre decennierna. 

Befolkningsutveckling Befolkningsutveckling

Stora kartan visar utvecklingen 
i procent 2010 – 2011. 
Rikssnitt: 0,7%.
Lilla kartan visar 1981 – 2011.
Rikssnitt: 13,9%.

18,0 till 115,0

0,1 till 17,9

-12,9 till 0,0

-35,2 till -13,0



Förändring i procent av antal 
sysselsatta 2000 – 2010. 
Rikssnitt: 8,3%.
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Sysselsättningsutveckling
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Sysselsättningens utveckling är beroende av den allmänna konjunkturen och den lokala närings-
strukturens utseende, men påverkas även i hög grad av befolkningsutvecklingen. En växande 
befolkning genererar en ökad sysselsättning och tvärtom, eftersom en stor del av arbetskrafts-
utbudet styrs av lokal efterfrågan på varor och tjänster. Detta kan illustreras av kartan som visar 
att sysselsättningen i landet ökat med drygt 8 procent under 2000-talet, vilket motsvarar nästan 
600	000	fler	i	arbete.	Men	då	får	man	inte	glömma	att	befolkningen	som	helhet	också	ökade	med	
ungefär	motsvarande	tal,	drygt	530	000	invånare	under	samma	period.	

Såväl struktur som konjunktur styr sysselsättningsutvecklingen över tiden
Studeras sambandet i ett mer strukturellt perspektiv medförde den ekonomiska krisen i början av 
1990-talet	ett	trendbrott	genom	att	sysselsättningen	då	minskade	i	faktiska	tal	med	motsvarande	
600	000	arbeten	under	några	få	år	fram	till	1993.	Effektiviseringar,	rationaliseringar	och	konkurser	
inom det privata näringslivet stod för huvuddelen av dessa arbetsförluster, men senare bidrog även 
neddragningarna inom offentlig sektor med en nästan lika stor del. En god konjunkturutveckling 
gjorde	sedan	att	sysselsättningen	ökade	med	drygt	300	000	arbetstillfällen	mellan	1997	och	2001,	
och	en	liknande	positiv	utveckling	under	åren	2005	till	2008	förde	med	sig	att	sysselsättningen	åter	
låg	på	nivåer	jämförbara	med	innan	1990-talskrisen.	Då	var	det	dags	för	en	finanskris,	följd	av	en	
internationell lågkonjunktur, vilket gjorde att sysselsättningen minskade med runt 100 000 arbeten 
bara	under	2009.	För	Sveriges	del	följdes	detta	av	en	snabb	uppgång	redan	året	efter	och	under	
våren 2011 låg sysselsättningen faktiskt över den tidigare toppnivån 2008. Det mest utmärkande 
under	1990-talet	var	att	nedgången	slog	hårt	mot	såväl	industri	som	offentlig	sektor,	men	samtidigt	
påbörjades en markant tillväxt inom företagstjänstesektorn som ökade starkt efter krisen och som 
också fortsatt växa under hela 2000-talet precis som den privata tjänstesektorn.

Den lokala sysselsättningsutvecklingen under 2000-talet
Sett	till	den	regionala	sysselsättningsutvecklingen,	uppdelad	på	1990-talet	och	2000-talet,	har	
storstadsregionerna haft en starkare utveckling under bägge perioder än andra delar av landet. 
Under 2000-talet sker dock en märkbar förbättring för regioner utanför de storstadsdominerade 
arbetsmarknaderna.	Sammantaget	har	214	kommuner	haft	en	positiv	sysselsättningsutveckling	
under	2000-talet,	medan	endast	76	kommuner	har	minskat	sin	sysselsättning.	Dessa	ligger	i	
huvudsak i Norrlands inland, Bergslagen och Värmland, samt i sydöstra delarna av landet. Bland 
de	40-tal	kommuner	med	störst	minskning	(mörkröda)	är	de	allra	flesta	solitära	kommuner,	eller	
som tillhör mindre regionala centra. Här finns också en handfull mindre kommuner som Laxå, 
Ånge, Munkfors, Bjurholm, Hofors och Tingsryd, som tillhör större regionala centra men som 
ändå haft en tydligt negativ sysselsättningsutveckling. Totalt uppgår sysselsättningsminskningen 
i	samtliga	’röda	kommuner’	till	25	000,	vilket	kan	sättas	i	relation	till	landets	tre	största	kommuner,	
Stockholm,	Göteborg	och	Malmö	som	tillsammans	ökat	med	över	150	000	arbetstillfällen	(+	77	000,	
+	42	000,	respektive	+	34	000).	Inkluderas	dessutom	samtliga	kommuner	i	de	tre	storstads-
regionerna	står	dessa	för	ganska	precis	2/3	av	all	sysselsättningsökning	i	landet.

Bland	kommunerna	med	starkast	utveckling	återfinns	70	kommuner	som	ökar	med	mer	än	tio	procent.	
Av	dessa	tillhör	så	många	som	60	stycken	de	tre	storstadsregionerna	och	resterande	är	större	region-
centra	och	utbildningsorter	som	Växjö,	Umeå,	Linköping,	Jönköping	Västerås,	Örebro,	Eskilstuna,	
Halmstad. Endast en kommun kvalar in här från gruppen ’Mindre regioncentra’ och det är gräns-
kommunen Strömstad. Precis under 10-procentsstrecket återfinns även turistkommunen Åre. 

Den framtida sysselsättningsutvecklingen 
Hur den framtida sysselsättningsutvecklingen kommer att utvecklas är delvis både givet och omöjlig 
att förutspå. Den kommer i stora delar att styras av förmågan till förnyelse och konkurrenskraft men 
samtidigt	i	hög	grad	av	befolkningens	storlek,	sammansättning	och	flyttmönster.	Mest	sårbara	blir	
de kommuner som redan idag har en begränsad arbetsmarknad och som därmed saknar den större 
mångfald i tjänstenäringar som behövs för att attrahera morgondagens arbetskraft.  

Sysselsättningsutveckling

6,4 till 25,1

0,1 till 6,3

-3,7 till 0

-13,4 till -3,8

FEM I TOPP 
Värmdö 25,1%
Vallentuna 22,3%
Stenungssund 20,4%
Nacka 20,3%
Solna 19,6%
 
FEM I bOTTEN 
Pajala -13,4%
Åsele -13,2%
Sorsele -10,7%
Laxå -10,5%
Dorotea -10,3%
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Förvärvsintensitet
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Förvärvsintensiteten	visar	hur	stor	andel	av	den	arbetsföra	befolkningen	som	är	sysselsatt,	till	skillnad	
från den förra kartan som visade på sysselsättningsförändringen i faktiska termer. Den omdiskuterade 
frågan huruvida sysselsättningen har ökat eller inte under den nuvarande regeringen är således en 
fråga	om	vilket	mått	som	används	–	ökning	i	absoluta	tal	eller	i	andel	sysselsatta.	Förvärvsintensitet	är	
ett bra mått för att visa på ekonomisk aktivitet och hur arbetsmarknaden fungerar i ett land, regionalt 
eller för olika grupper. Vid sidan av arbetsmarknadens funktion påverkas den i hög grad av kon-
junktur- och strukturförändringar, vilket gör förvärvsintensitet till ett relevant mått för att beskriva 
arbetsmarknadens funktion över tiden. 

Utvecklingen i landet – 90-talskrisen förändrade arbetsmarknaden
2010	låg	förvärvsfrekvensen	på	knappt	76	procent	(mätt	som	andel	i	arbete	i	åldersgruppen	20	–	64	år).	
I	ett	internationellt	perspektiv	och	jämfört	med	både	EU	27	och	EU	15	är	detta	en	relativt	hög	nivå,	
men inte utifrån ett svenskt historiskt perspektiv. I dag saknas ett nationellt mål för förvärvsfrekvensen 
i	landet.	Under	2000-talet	satte	den	tidigare	regeringen	upp	ett	mål	på	80	procent	(20	–	64	år),	
som	den	nuvarande	regeringen	avskaffade	2006,	med	motivet	att	det	inte	ansågs	förmedla	vad	
sysselsättningspolitiken avsåg att åstadkomma. Samtidigt nåddes faktiskt 80-procentsnivån, enda 
gången under 2000-talet, under en kort period 2008 precis innan finanskrisen slog till. Dagens nivå 
på	runt	76	procent	är	således	en	bra	bit	från	det	tidigare	80-procentsmålet	och	långt	ifrån	nivåerna	
på	1990,	före	krisen,	då	sysselsättningsgraden	låg	på	över	86	procent.	Förändringen	i	förvärvsfrek-
vens under de senaste två decennierna ger här en bra spegling av hur den ekonomiska krisen under 
1990-talet	också	kom	att	förändra	den	svenska	arbetsmarknadens	utseende	i	grunden,	och	de	svårig-
heter som finns i att återerövra den höga sysselsättningsnivån.

Svaga samband mellan befolkningsökning och hög förvärvsintensitet
Ur ett regionalt och lokalt perspektiv är det ofta svårare för större städer att upprätthålla en hög 
andel sysselsatta. Trots en omfattande sysselsättningsökning så bidrar inte denna alltid till en hög 
förvärvsintensitet. Den kan till och med ofta vara lägre här än bland mindre arbetsmarknader med 
en negativ sysselsättningsutveckling. Sambandet mellan en hög sysselsättningsutveckling och en 
hög	förvärvsintensitet	är	således	inte	given.	Faktorer	som	ofta	sänker	förvärvsintensiteten	lokalt	är	
en högre andel studerande (t.ex. i Lund, Linköping, Umeå och Uppsala), liksom en högre andel 
inflyttade	från	utlandet	(gäller	framför	allt	storstäder).	En	tredje	faktor	som	kan	påverka	är	hur	
den officiella statistiken är uppbyggd, då den inte tar hänsyn till de som bor i Sverige men arbetar i 
något av våra grannländer. Detta gäller särskilt kommuner som Årjäng, Haparanda, Strömstad och 
Malmö som har en relativt stor utpendling till grannländerna. I dessa kommuner är därför förvärvs-
intensiteten	ofta	underskattad,	vilket	är	viktigt	att	poängtera	då	flera	av	dessa	enligt	kartan	upp-
visar	lägst	förvärvsfrekvens	i	landet.	Enligt	SCB:s	gränsregionala	statistik	2009	hade	t.ex.	Malmö	
en	officiell	förvärvsfrekvens	på	60,8	procent.	Med	hänsyn	tagen	till	gränspendlingen	ökade	nivån	till	
66,7	procent.	I	Årjäng,	Haparanda	och	Strömstad	innebär	gränspendlingen	att	förvärvsinten	siteten	
ligger	mellan	10-12	procentenheter	för	lågt	i	SCB:s	officiella	statistik.	

Högst förvärvsintensitet uppvisar generellt sett kranskommuner i landets tre storstadsregioner. De 
som	främst	sticker	ut	från	detta	mönster	i	toppen	är	ett	flertal	mindre	kommuner	i	Kronobergs	och	
Jönköpings län som Habo, Älmhult, Vetlanda och Värnamo, Vaggeryd, Ljungby samt Tranemo och 
Ydre i direkt angränsning. Samtliga med en förvärvsfrekvens på över 82 procent.  Många kommuner 
i den norra delen av landet har också en hög förvärvsfrekvens där framförallt Kiruna utmärker sig på 
en	femtonde	plats	i	landet	på	över	83	procent.	Det	är	intressant	att	notera	att	många	av	kommunerna	i	
norr med en negativ sysselsättningsutveckling under 2000-talet, samtidigt hör till dem med högst nytt-
jande av den arbetsföra befolkningen, vilket givetvis också är ett tecken på kommande sårbarhet.

Bland de hundra kommuner med högst förvärvsfrekvens (mörkgröna) återfinns endast tolv bland 
de	50	kommuner	som	uppvisade	högst	sysselsättningsökning	(i	absoluta	tal)	de	senaste	tio	åren.	
Dessa tolv som lyckats bäst i landet med att kombinera en hög sysselsättningsutveckling med en 
hög förvärvsintensitet är Kungsbacka, Varberg, Härryda och Stenungsund tillhörande Göteborgs 
FA-region,	Värmdö,	Nacka,	Norrtälje,	Vallentuna,	Sollentuna	och	Enköping	i	Stockholm	
FA-region,	samt	Falkenberg	och	Kävlinge.	

Förvärvsintensitet

Förvärvsarbetande i procent  
av kommunens befolkning i 
åldersgruppen 20 – 64 år, 2010.
Rikssnitt: 75,9%.

79,2 till 86,4

76,0 till 79,1

73,6 till 75,9

61,3 till 73,5

FEM I TOPP 
Nykvarn 86,4%
Habo 86,1%
Vallentuna 85,4%
Knivsta 85,3%
Ekerö 84,6%
 
FEM I bOTTEN 
Haparanda 61,3%
Malmö 62,0%
Eda 62,8%
Landskrona 65,7%
Årjäng 66,7%
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För första gången i historien blir nyinträdet på arbetsmarknaden lägre än avgångarna
Enligt	prognoser	från	Arbetsförmedlingen	(Ura	2010:5)	beräknas	omkring	1,	6	miljoner	personer	
lämna	arbetslivet	av	åldersskäl	fram	till	och	med	2025,	vilket	är	drygt	250	000	fler	åldersavgångar	än	
under	de	gångna	15	åren.	Det	innebär	att	för	första	gången	i	modern	tid	blir	antalet	nytillträdande	
ungdomar på arbetsmarknaden lägre än åldersavgångarna på riksplanet, och det startar redan nu. 
Det låga tillskottet av yrkesaktiv befolkning kommer framförallt lokalt att kunna skapa allvarliga 
konsekvenser för arbetsmarknadens funktion, och kommunernas ekonomi. 

Ett sätt att visa hur kommuner och regioner kan komma att påverkas av kommande generations-
växling är s.k. balanstal, där förväntat tillträde av ungdomar på arbetsmarknaden delas med antalet 
sysselsatta	som	förväntas	lämna	av	åldersskäl	under	samma	period.	Ett	balanstal	över	1	visar	att	fler	
förväntas inträda på arbetsmarknaden än de som lämnar, och tvärtom. I arbetsförmedlingens prog-
noser	tas	även	hänsyn	till	ungdomars	flyttmönster,	dvs.	hur	stor	andel	ungdomar	som	förväntas	
lämna kommunen. Genom detta är det möjligt att ge en bild av hur olika delar av landet förväntas 
klara kommande generationsväxling, och vilka som kommer få stora brister på arbetskraft.

Endast 10 procent av landet kommuner förväntas öka nettoinflödet av arbetskraft
Statistiken baseras på sysselsatta boende i kommunen (nattbefolkning) vilket gör att den lokala kartan 
mer speglar den framtida försörjningssituationen ur ett lokalt perspektiv, än den lokala arbetsmark-
nadens funktion. Detta gör att kommuner med svagt eget balanstal, men som ligger i en funktionell 
arbetsmarknadsregion med positivt balanstal, har betydligt bättre förutsättningar att klara sin framtida 
kompetensförsörjning, än motsvarande kommun som inte tillhör en stark arbetsmarknadsregion. 
Tydliga exempel på detta finns framförallt i storstadsregionerna där skillnaderna i åldersstruktur kan 
vara stora mellan enskilda kommuner men där det inte påverkar den regionala arbetsmarknadens funk-
tion. På Stockholmsregionens växande arbetsmarknad finns således kommunerna med högst balanstal 
i	landet,	där	Solnas	2,5	innebär	att	25	ungdomar	förväntas	träda	in	på	arbetsmarknaden	medan	endast	
tio äldre lämnar. Samtidigt finns också kommuner med balanstal långt under 1, där Täby, Värmdö, 
Ekerö	och	Danderyd	ligger	lägst	med	tal	på	0,6	till	0,7.	Samma	spännvidd	finns	i	Göteborgsregionen.

Ett tydligt tecken på att detta kommer att medföra stora problem framöver är att endast 10 procent 
av	landet	kommuner	(29	kommuner	av	290)	har	ett	balanstal	på	över	1.	Samtliga	dessa	tillhör	stor-
stadsregioner	eller	större	regioncentra	och	universitetsorter	som	bl	a	Umeå	och	Uppsala,	(ca	1,3),	
samt	Lund,	Linköping,	Växjö,	Jönköping,	Örebro	(ca	1,2).	Hos	de	kommuner	med	störst	under-
skott på ungdomar som kliver in på arbetsmarknaden finns framförallt glesbygdskommuner. Som 
framgår av kartan är de överrepresenterade i Norrlands inland, Bergslagen och sydöstra delarna av 
landet.	I	botten	ligger	Pajala	och	Övertorneå	där	endast	30	procent	av	den	avgående	arbetskraften	
bedöms	kunna	ersättas	med	ungdomar	från	den	egna	kommunen	under	perioden	fram	till	2025.	

Stora förväntade underskott på arbetskraft inom vården i regioner med störst  
växande andel äldre
Under de närmaste femton åren beräknas endast fem regioner – Stockholms, Skåne, Västra 
Götalands, Hallands och Uppsala län – få en utveckling där antalet personer i arbetskraften växer. 
I	övriga	16	län	kommer	arbetskraften	att	minska	under	samma	period.	Inom	dessa	är	samtidigt	
skillnaden markant mellan minskande glesbygdskommuner och växande regioncentra. 

Följden	av	en	långsamt	minskade	andel	i	arbetskraften	i	takt	med	att	andelen	äldre	ökar,	blir	också	
att	vård	och	omsorg	kommer	att	höra	till	de	sektorer	där	behoven	ökar	mest	fram	till	2025.	År	2030	
beräknas	170	000	utbildade	saknas	inom	vården	enligt	SCB:s	senaste	prognos.	Generellt	i	landet	
kommer det bli svårt att klara framtida behov av vård och omsorg, men det riktigt stora problemet 
kommer att finnas i kommuner utanför storstadsregioner och utbildningsorter, där inte bara den 
arbetsföra befolkningen kommer att minska mest utan där också andelen äldre ökar mest.  
En av de viktigaste utmaningarna för att underlätta den pågående generationsväxlingen, och mot-
verka dess negativa effekter, kommer att handla om hur vi tar tillvara kompetens hos de växande 
grupper invandrare och ungdomar som idag hamnar utanför arbetsmarknaden. En annan omdisku-
terad åtgärd, som kan motverka arbetskraftsbristen de kommande åren, är höjd pensionsålder.  

Generationsväxling

Inträde på arbetsmarknaden i 
förhållande till åldersavgångar 
2010 – 2025.

0,82 till 2,51

0,68 till 0,81

0,56 till 0,67

0,29 till 0,55

FEM I TOPP
Solna 2,51
Sundbyberg 1,94
Stockholm 1,78
Malmö 1,73
Göteborg 1,69
 
FEM I bOTTEN
Pajala 0,29
Övertorneå 0,30
Gullspäng 0,34
Ljusnarsberg 0,35
Överkalix 0,39
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En viktig faktor för regioners och kommuners långsiktiga utveckling är förutsättningarna att kunna 
hantera en större omställning och neddragning inom näringslivet. På kort sikt behöver inte effekter-
na av en större nedläggning betyda någon katastrof för en kommun eftersom arbetslöshetsförsäk-
ringen täcker upp för en del av de förlorade arbetsinkomsterna. Där möjligheterna till arbetspend-
ling är begränsade och nyföretagandet svagt blir dock konsekvenserna på lite längre sikt stora. 
Svårigheterna att ersätta de jobbtillfällen som har gått förlorade leder ofta till ett ökat bidragsbero-
ende	och	utflyttning.	

Tillväxtverket har i en rapport analyserat kommuners sårbarhet mot bakgrund av hur tåliga de är för 
en större företagskris. Detta har skett genom att på kommunnivå kombinera faktorer som beroendet 
av enskilda företag, andel förvärvsarbetande och möjligheter till arbetspendling, lokalt företagsklimat 
samt företagandets omfattning och nyföretagande. Genom en sammanvägning av dessa faktorer har 
Tillväxtverket därmed skapat ett sårbarhetsmått som inte bara ta hänsyn till beroendet av större 
enskilda företag utan också förmågan att hantera konsekvenserna av nedläggningar och större ned-
dragningar i dessa företag.  

I den redovisade kartbilden som bygger på Tillväxtverkets utredning har kommunernas uppskattade 
sårbarhet satts i relation till varandra. Genom en indelning i fyra grupper, med en övre och nedre 
halva, framkommer en relativt god bild av vilka kommuner som anses mer sårbara än andra. 

Sårbara kommuner finns i hela landet – med en viss koncentration till Dalsland, Värmland 
och Bergslagen
De minst sårbara kommunerna återfinns framförallt i storstadsregioner, större regioncentra och på 
utbildningsorter. Bland övriga kommuner som sticker ut finns bland annat fjällkommunerna Åre, 
Krokom	och	Östersund	i	Jämtland	men	också	Boden	i	Norrbotten.	Intressant	utifrån	denna	ran-
king är att vissa kommuner som i andra sammanhang ofta döms ut som mycket sårbara utifrån sin 
struktur,	som	exempelvis	småföretagsbältet	i	Småland	med	Gnosjö,	Gislaved	m	fl,	i	denna	ranking	
hör till de minst sårbara. 

Resultaten visar annars att sårbara kommuner förekommer i hela landet. I den nedre kvartilen med 
mest	sårbara	kommuner	finns	flera	i	sydöstra	delarna	av	landet	(Blekinge	och	Kalmar),	delar	av	
Värmland,	Bergslagskedjan	(med	Västmanland,	Örebro,	Västmanland,	Dalarna,	Gästrikland),	samt	
i	stora	delar	av	Västerbotten	och	Norrbotten.	För	landet	som	helhet	framstår	ändå	bältet	Dalsland,	
Värmland	och	Bergslagen	som	det	kanske	sammantaget	mest	sårbara	området	med	hela	24	av	
landets	33	mest	sårbara	kommuner.	Det	sammanlänkade	området	innefattar	Älvkarleby	i	nordost,	
Oxelösund	i	sydost,	Färgelanda	i	sydväst	och	Torsby	i	nordväst.	Det	som	gör	området	extra	sårbart	
är just att det är sammanhängande vilket innebär att möjligheterna att hantera en större neddrag-
ning genom ökad utpendling ofta blir begränsade. 

De fem kommunerna som placerar sig i botten har samtliga ett starkt beroende av enstaka större 
företag.	För	Hofors	och	Hällefors	handlar	det	om	Ovako,	för	Filipstad	om	Barilla,	och	för	Olofström	
och	Oxelösund	om	Volvo	respektive	SSAB,	som	står	för	hela	35	respektive	49	procent	av	andelen	
anställda i kommunen.

Avslutningsvis kan konstateras att det inte bara är industri- och glesbygdskommuner som placerar 
sig i den mest sårbara fjärdedelen. Här återfinns också fem kommuner som räknas till storstads-
regionerna,	med	Perstorp	(266)	och	Bjuv	(265)	i	Malmöregionen,	Södertälje	(260)	i	Stockholms-
regionen,	liksom	Lilla	Edet	(215)	i	Göteborgsregionen.

Sårbarhet

Sammanvägt värde (rankning) 
utifrån variablerna: 
- beroendet av enskilda företag, 
- utpendling, 
- andel i arbete, 
- lokalt företagsklimat,
- företagandets omfattning.

1 till 73

74 till 146

147 till 218

219 till 290

FEM I TOPP 
1 Nacka
2 Solna
3 Täby
4 Sollentuna
5 Kungsbacka
 
FEM I bOTTEN 
290 Hofors
289 Hällefors
288 Filipstad
287 Olofström
286 Oxelösund
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Övergång	till	högre	studier
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Vikten av utbildning för att få jobb ökar – men även utbildningsvalet blir alltmer avgörande
Kraven på utbildning blir allt tydligare för att kunna konkurrera om en plats på arbetsmarknaden. 
Domen mot den ökande andel ungdomar som inte fullföljer grundskola eller gymnasium är hård, 
genom att de riskerar att permanent hamna utanför arbetsmarknaden med allt vad det innebär av 
sociala spänningar, arbetslöshet och utanförskap. En ökande ungdomsarbetslöshet, oavsett räkne-
sätt, är ett tilltagande samhällsproblem. 

Utbildning	är	således	en	given	nyckel	för	att	öppna	dörren	för	fler	livsalternativ.	Det	handlar	dock	inte	
bara	om	att	fler	ska	utbilda	sig	och	klara	utbildningen,	utan	också	om	att	skapa	ett	utbildningssystem	
som blir bättre på att intressera och utbilda ungdomar för arbetslivet och dess kommande behov. 
Idag går tyvärr allt för många unga från utbildning till arbetslöshet, men som genom ett väl utvecklat 
vuxenutbildningssystem ofta kan erbjudas en andra chans. Både för den enskilda individen och rent 
samhällsekonomiskt	är	det	givetvis	bättre	om	fler	kan	göra	rätt	val	från	början.	Systemet	med	det	fria	
skolvalet där individens frihet värderas högre än kommande behov på arbetsmarknaden, bidrar 
givetvis till hur det ser ut, eftersom elevernas intresse avgör vilka utbildningar som ges. 

Utbildningsnivån i samhället ökar – och allt fler går direkt från gymnasiet till högskola 
Den stora expansionen av högskolor och universitet har resulterat i att många i den yngre genera-
tionen	idag	har	en	högskoleutbildning	(över	40	procent	i	åldersgruppen	25-34	år).	Samtidigt	vet	
vi att föräldrarnas utbildningsbakgrund fortfarande har en avgörande betydelse för ungdomarnas 
studieval och studieinriktning och att denna även har en tydlig geografisk dimension. Av ungdomar 
vars föräldrar har eftergymnasial utbildning påbörjar hälften högskolestudier inom några år, medan 
endast 20 procent av de unga med föräldrar som enbart har en förgymnasial utbildning läser vidare.
Att	allt	fler	läser	vidare	har	också	medfört	att	ungdomars	etablering	på	arbetsmarknaden	förskjutits	
i tid. Ett bidragande problem har varit att många ungdomar dessutom valt att vänta med att läsa 
vidare vilket medfört att Sverige tillhör de länder i EU där ungdomar etablerar sig senast på arbets-
marknaden,	vid	27	–	28	års	ålder.	Med	de	senaste	årens	förändringar	i	antagningsreglerna	har	dock	
möjligheterna	för	unga	att	antas	direkt	till	högskoleutbildning	ökat,	vilket	också	medfört	att	allt	fler	
unga nu går direkt från gymnasiet till högskolan.  

Stora regionala skillnader i övergång till högre studier inom landet kvarstår
Andelen ungdomar som läser vidare inom tre år efter avslutat gymnasium har visserligen ökat med 
nästan	tre	procentenheter,	till	44	procent,	på	bara	två	år.	Av	kartbilden	framgår	samtidigt	att	det	
finns stora skillnader inom landet där ”mörkgröna” kommuner ofta direkt angränsar till ”mörkröda”, 
möjligen med undantag av glesbygdskommunerna i Norrlands inland där resultaten generellt ligger 
under riksgenomsnittet.  

I	likhet	med	de	senaste	åren	ligger	Danderyd	i	topp	följt	av	Lidingö	och	Lund,	där	fler	än	två	tredje-
delar	läser	vidare	inom	tre	år.	Av	de	75	kommunerna	som	kvalificerar	in	i	den	övre	kvartilen	(mörk-
grön)	tillhör	65	storstadsregioner	eller	kommuner	kring	större	regioncentra.	Andra	kommuner	som	
sticker	ut	är	Arjeplog	på	en	sjätte	plats	med	59	procents	övergång,	men	även	Gislaved	(49	%),	
Övertorneå	(48	%)	och	Mönsterås	(47	%)	bidrar	tydligt	till	att	öka	rikssnittet.	Resterande	utgörs	av	
Fagersta,	Oskarshamn,	Örnsköldsvik,	Ludvika,	Söderhamn	och	Värnamo,	där	det	är	intressant	att	
notera	att	flera	av	dessa	tillhör	traditionella	industriorter	med	hög	övergång,	och	som	också	förbättrat	
frekvensen betydligt under de senaste åren. 

Skillnaden är annars generellt stor mellan å ena sidan storstadsregioner, större städer och utbildnings-
orter och å andra sidan mer traditionella industri- och glesbygdskommuner där både näringsstruktur 
och studieovana hos föräldrar bidrar till en generellt låg övergång till högre studier bland ungdomarna. 
De	70-tal	kommuner	med	allra	lägst	övergång	(mörkröd)	återfinns	i	alla	delar	av	landet.	Även	de	tre	
storstadsregionerna är representerade genom Bjuv och Tomelilla i Malmöregionen med endast 
28	procents,	Essunga,	Lilla	Edet	och	Öckerö	i	Göteborgsregionen	med	runt	33	procents,	och	Heby,	
Gnesta,	Tierp,	Norrtälje	och	Östhammar	i	Stockholmsregionen	med	mellan	26	till	33	procents	
övergång	inom	tre	år.	Bland	de	kommuner	i	den	absoluta	botten	2011,	där	färre	än	25	procent	av	ung-
domarna gick vidare till högre studier inom tre år efter gymnasiet återfinns även Älvdalen och Vindeln. 

Övergång	till	högre	studier

Andel elever som påbörjat  
studier vid universitet eller  
högskola inom tre år efter avslutad 
gymnasie utbildning, år 2011.
Rikssnitt: 44 %

44 till 75

39 till 43,9

34 till 38,9

16 till 33,9

FEM I TOPP 
Danderyd 75%
Lidingö  68%
Lund  68%
Lomma  65%
Uppsala  61%
 
FEM I bOTTEN 
Malå  16%
Åsele  18%
Färgelanda 20%
Eda  23%
Ljusnarsberg 23%
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1,4 miljoner individer väljer att arbetspendla
År	2010	arbetspendlade	drygt	1,4	miljoner	individer	över	en	kommungräns	och	under	den	senaste	
10-årsperioden	har	arbetspendlingen	ökat	med	totalt	ca	21	procent.	Att	allt	fler	människor	har	möj-
lighet att pendla till arbetet och väljer att göra så har starkt bidragit till att tidigare solitära lokala 
arbetsmarknader i allt högre grad knyts samman till nya och större regioner. Denna regionförsto-
ringsprocess har positiva effekter på samhällsekonomin. Individer får bättre tillgång till utbildning 
och arbete, samtidigt som näringslivet får lättare att hitta kompetens, kundgrupper och samarbets-
partners. 

Förbättrade	pendlingsmöjligheter	har	även	bidragit	till	att	kommuner	längre	ut	från	de	regionala	
kärnorna har blivit attraktivare för boende och verksamheter. Särskilt i storstadsområdena resul-
terar detta i stigande fastighetsvärden. Detta mönster kan ses i Stockholm – Mälardalen; ju kortare 
restid in till Stockholm, desto (generellt sett) starkare befolkningsutveckling, högre sysselsättning, 
högre fastighetsvärden o.s.v. Samtidigt finns studier som tyder på att arbetspendling även kan ha 
negativa konsekvenser för den enskilde individen samt att pendlingen är ojämnt fördelad mellan 
grupper; högutbildade pendlar mer än lågutbildade, män pendlar mer än kvinnor o.s.v.

Pendlingsbenägenheten avgörs i hög grad av restiden mellan hemmet och arbetsplatsen. Det är 
vanligtvis	i	tidsintervallet	ca	25-55	minuter	som	pendlingsbenägenheten	påverkas	i	förhållande	till	
ändrad restid. Generellt är få individer villiga att dagpendla mer än en timmes restid enkel väg.

Arbetspendlingen ökar i nästan alla delar av landet
Nästan samtliga kommuner i landet berörs av att arbetspendlingen har ökat de senaste åren. Under 
2000-talet	har	utpendlingen	och	inpendlingen	ökat	i	278	respektive	271	kommuner.	I	Stockholm	
ökade	inpendlingen	med	ca	8	procent	och	utpendlingen	med	ca	30	procent.	Räknat	i	antal	personer	
var pendlingen till/från Stockholm i särklass högst i landet. Stockholm är också ett bra exempel på de 
ökade	pendlingstiderna.	År	2011	beräknades	stockholmarna	i	genomsnitt	spendera	6,4	arbetsveckor	
per år på pendling, vilket innebär att arbetspendlingen motsvarar mer tid än semestern under ett år.

Av de 20 kommuner som ökade mest i inpendling ligger sex i storstadsregioner, sju i större region-
centra och tre i mindre regioncentra. Hela fyra småkommuner, samtliga i Norrbottens län (Gällivare, 
Arvidsjaur, Haparanda, Pajala), ligger på 20-i-topplistan över ökad inpendling. En av dessa, Gällivare, 
har den största inpendlingsökningen i Sverige. Den ökade inpendling kan delvis förklaras av att 
dessa kommuner har en näringslivsstruktur med tydligt behov av inpendlandes kompetens, t.ex. 
gruvnäring, biltestverksamhet men även handel (IKEA i Haparanda). 

Utpendlingen från svenska kommuner följer ett likartat mönster. Bland de 20 kommuner där 
utpendlingen har ökat mest ligger fem i storstadsregioner, åtta i större regioncentra och tre i mindre 
regioncentra. Men även här ligger fyra småregioner i topp. Arjeplog toppar där utpendling har 
ökat	med	76	procent,	detta	samtidigt	som	kommunens	inpendling	har	ökat	med	50	procent.

Regionförstoring eller självförsörjande lokal arbetsmarknad?
Regionförstoringen har både inneburit en förbättrad matchning på arbetsmarknaden och möjlig-
heter att bo kvar på hemorten. Denna utveckling och de samhällsekonomiska vinsterna därav kan 
ses som en nödvändighet för att stärka det glesbefolkade Sveriges internationella konkurrenskraft. 
Den tiden är förbi när kommuner kunde leva som i hög grad isolerade ”arbetsmarknadsöar”.

Intressanta undantag finns dock. De allra tydligaste finns kanske i norra Sverige, i Malmfälten. 
Gällivare	är	den	kommun	i	Sverige	där	inpendling	(+123	%)	har	ökat	mest	samtidigt	som	utpendlingen	
har	minskat	(-11	%),	vilket	förklaras	av	kombinationen	god	lokal	arbetsmarknad	och	långa	avstånd	(12	
resp	24	mil)	till	de	två	närmsta	städerna.	Även	närliggande	Kiruna	uppvisar	samma	mönster.	Det	finns	
även liknande exempel i södra Sverige, som Askersund, Vadstena och Borgholm. En gemensam näm-
nare	för	flera	av	dessa,	även	om	bilden	inte	är	entydig,	är	ett	samband	mellan	starkt	ökad	inpendling/
svag utpendling och relativt hög förvärvsintensitet. 

Pendlingsutveckling Pendlingsutveckling

39,6 till 123

27,7 till 39,5

15,4 till 27,6

-33 till 15,3

Förändring i procent av 
pendling 2000 – 2010.
Stora kartan visar inpendling, 
lilla kartan visar utpendling.
Rikssnitt 20,6%.

27,2 till 76

19,6 till 27,1

10,5 till 19,5

-11 till 10,4
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Trygghet	framhålls	ofta	som	ett	av	flera	mått	på	en	attraktiv	livsmiljö.	Enligt	SKL	kan	en	trygg	och	
säker kommun beskrivas som en kommun med få olyckor, få brott, där kriser hanteras på ett bra sätt 
och där medborgarnas säkerhetsmedvetande i hög grad grundar sig på faktiska förhållanden. Alla dessa 
faktorer är dock inte möjliga för enskilda kommuner att påverka.

Ökad säkerhet och trygghet
Den senaste tioårsperioden har svenska kommuner generellt sett blivit något säkrare sett till risken 
för brott och olyckor. Detta enligt SKL och dess årliga rapport ”Trygghet och säkerhet”. Varje år dör 
ca	3	000	människor	i	Sverige	p.g.a.	olyckor.	Antalet	dödsfall	har	legat	relativt	konstant	den	senaste	
10-årsperioden trots ett ökande befolkningsunderlag. Dock har t.ex. fallolyckorna ökat, delvis som en 
följd av åldrande befolkning, medan trafikdödligheten har minskat. Antalet personskador (sjukhus-
vårdade) per invånare p.g.a. olyckor har nationellt sett legat relativt konstant i 10 års tid. 

Under	år	2010	anmäldes	ca	1	370	000	brott	till	polis,	tull	eller	åklagare,	en	ökning	med	15	procent	
den	senaste	10-årsperioden.	Även	våldsbrotten	har	ökat	nationellt	sett,	med	totalt	37	procent,	medan	
stöld-	och	tillgreppsbrotten	de	senaste	tio	åren	har	minskat	med	25	procent.	Skadegörelsebrotten	
har	i	landet	som	helhet	ökat	med	39	procent	på	tio	år,	räknat	i	antal	brott	per	invånare.	Ökningen	
har mestadels skett i storstäder och förortskommuner till storstäder. 

I	Sverige	inträffar	ca	5	000	utvecklade	bränder	per	år,	en	nivå	som	har	sjunkit	med	ca	15	procent.	
Minskningen har framför allt skett i förortskommuner, i större städer och i storstäder. 

Trygghetsrankning
Kartan på motstående sida visar en rankning baserat på en sammanvägning av indikatorerna 
personskador, bränder med egendomsskador, våldsbrott samt stöld- och tillgreppsbrott. Ett lågt 
antal sådana skador och brott i förhållande till befolkningsunderlaget medför en hög ranking. 
Den största förbättringen har under den senaste tioårsperioden skett i förortskommuner. 

Idag	ligger	hela	14	av	de	20	”säkraste”	kommunerna	i	storstadsregionerna.	Av	dessa	återfinns	
sju	kommuner	i	Stockholm,	fyra	i	Göteborg	och	tre	i	Malmö.	Fem	av	kommunerna	i	topp	ligger	
inom större regioncentra. Endast en av 20-i-toppkommunerna är ett mindre regioncentrum; 
Pajala. Noterbart är att Habo, som ligger i trygghetstoppen 2011, är den enda kommunen i 
Jönköpingsregionen	som	återfinns	bland	de	40	säkraste	kommunerna	i	landet.

För	de	20	otryggaste	kommunerna	är	bilden	mer	diversifierad.	Endast	fyra	av	de	20	lägst	rankade	
kommunerna ligger i storstadsregionerna samtliga i Skåne – Perstorp, Malmö, Klippan och 
Helsingborg. Nio ligger i större/mindre regioncentra och är relativt jämnt fördelade över landet. 
Hela sju av de 20 otryggaste kommunerna ligger inom småregioner. Även dessa jämnt spridda 
över landet. I vissa mindre kommuner finns en turismeffekt, där t.ex. Sälen och Hultsfred anses 
bli påverkade av ökad brottslighet när turister besöker Sälenfjällen och musikfestivalen.

Trygghet vs. attraktivitet
Det påstås ibland att livet i storstäder är otryggt, att kriminaliteten är hög och så vidare. Sett till 
denna sammantagna rankning varierar dock tryggheten i storstadsregionerna kraftigt. Det finns 
kommuner som ligger bra till vad gäller trygghet, framför allt i förorterna, medan storstäderna 
Stockholm,	Malmö	och	Göteborg	hamnar	på	plats	204,	277	respektive	214	i	rankingen.	

Gemensamt för dessa storstadskommuner, oavsett om de är relativt sett trygga eller ej, är att befolk-
ningsunderlaget ökar kraftigt. Det finns med andra ord inget absolut samband mellan trygghet och 
attraktivitet. Av kommunerna som ligger 20 i topp i trygghet har enbart hälften ökat i befolkning 
mer än riket som helhet under den senaste tioårsperioden. 

Trygghet

Sammanvägt värde (rankning) 
utifrån variablerna: 
- personskador, 
- bränder med egendomsskador, 
- våldsbrott,
- stöld- och tillgreppsbrott.

1 till 73

74 till 146

147 till 218

219 till 290

FEM I TOPP 
1 Habo
2 Öckerö
3 Salem
4 Lomma
5 bollebygd
 
FEM I bOTTEN 
284 Malung
283 Sollefteå
282 Åsele
281 Hultsfred
280 Sala

Data saknas för 6 av 290 kommuner
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Situationen på bostadsmarknaden
Kommunernas befolknings- och sysselsättningsutveckling har stor påverkan på den lokala bostads-
marknaden. I syfte att få en helhetsbild av utvecklingen på den lokala bostadsmarknaden i Sverige 
skickar Boverket ut Bostadsmarknadsenkäten i början av varje år. På en övergripande nivå får kom-
munerna bedöma om det råder överskott på bostäder, brist eller om utbudet och efterfrågan på 
bostäder är i balans. Boverkets definition av brist är att ”det hela tiden finns en efterfrågan som 
överstiger	utbudet”.	Överskott	på	bostäder,	å	andra	sidan,	råder	när	”det	ständigt	finns	fler	lediga	
bostäder eller bostäder till salu än vad som efterfrågas”. Bedömningen avser situationen på bostads-
marknaden i kommunen som helhet. Även om det exempelvis råder brist på bostäder i centralorten 
kan därmed balans råda i kommunen som helhet. 

Av	landets	samtliga	kommuner	uppger	48	stycken	(17	procent)	att	de	har	ett	överskott	på	bostäder	i	
förhållande	till	efterfrågan,	medan	126	stycken	(43	procent)	hävdar	att	bostadsbrist	råder.	I	113	kom-
muner	(39	procent)	uppges	att	utbudet	och	efterfrågan	är	i	balans.	

Bostadsbristen påtaglig i storstadsområden och i vissa regioncentra
Som framgår av kartan är bostadsbristen påtaglig i storstadsregionerna, något som gäller kärnkom-
muner såväl som förortskommuner. Åtta av tio kommuner i storstadsregionerna har uppgett att det 
råder bostadsbrist.

I en tredjedel av kommunerna i större regioncentra uppges bostadsbrist föreligga. Det finns både 
exempel på högskoleorter som har bostadsbrist respektive en bostadsmarknad i balans. Umeå, 
Luleå	och	Jönköping	är	exempel	på	det	förstnämnda	(brist)	och	Gävle,	Örebro	och	Karlstad	exem-
pel på det sistnämnda (balans). I kommuner där bostadsbrist råder, såsom Umeå och Luleå, har 
ofta intilliggande kranskommuner ett överskott eller en bostadsmarknad i balans.

Överskottet på bostäder är påtaglig i små regioner 
Hälften av kommunerna som tillhör små regioner med en stor andel privat sysselsättning har över-
skott på bostäder. En negativ befolkningsutveckling är den viktigaste förklaringsfaktorn. Om 
andelen outhyrda lägenheter är hög under en längre tid kan det bli nödvändigt att riva lägenheter. 
En av tio kommuner uppger i bostadsmarknadsenkäten att det kan bli aktuellt med rivningar.

Olika problembild i kommuner med bostadsbrist
Kommuner med bostadsbrist har en helt annan problembild än kommuner med överskott. Det 
grundläggande problemet bakom bostadsbristen varierar dock. Boverket beskriver att det i de 
flesta	kommunerna	med	bostadsbrist	finns	goda	förutsättningar	för	nyproduktion.	Priset	på	befint-
liga hus är tämligen högt i förhållande till nyproduktionskostnaden. I vissa kommuner är problemet 
snarare att bostadsbeståndet är dåligt anpassat till efterfrågan. Efterfrågan på bostäder påverkas av 
hushållens sammansättning och inkomster. 

Då problembilden varierar är även lösningarna olika. I vissa kommuner är behovet av nybyggnation 
stort, medan det primära behovet i andra kommuner istället är ombyggnationer (exempelvis ombygg-
nad till seniorboenden eller studentbostäder). I somliga kommuner skulle en ökad omsättning av det 
befintliga bostadsbeståndet räcka långt för att förbättra matchningen på bostadsmarknaden. 

Bristen på hyresrätter är särskilt stor
Boverkets undersökning visar att bristen på hyresrätter är vanligt förekommande. I undersökning 
uppger	drygt	fyra	av	tio	kommuner	att	det	finns	för	få	hyresrätter.	Lagen	(2010:879)	om	allmännyttiga	
kommunala bostadsaktiebolag, som trädde ikraft den 1 januari 2011, innebär att större affärsmässiga 
krav ställs på allmännyttan. Genom att skapa konkurrensneutralitet mellan offentliga och privata 
hyresvärdar antas det bli mer attraktivt att äga och investera i hyresrätter, vilket förhoppningsvis 
leder till en ökad nyproduktion av hyresrätter. En grundläggande förändring är att kommunala 
bostadsaktiebolag påförs en borgensavgift ifall bolagen får nya lån med sina respektive kommuner 
som borgenär. Kritik har riktats mot att avgiften försvårar för små kommuner med avfolknings-
problematik, då de inte längre kan dra nytta av låga låneräntor.

Situationen på bostadsmarknaden

Kommunernas bedömning 
av situationen på bostads-
marknaden 2011.

Brist

Balans

Överskott

Ingen uppgift

FEM I TOPP 
Lund 26,6%
Stockholm 21,4%
Solna 21,4%
Uppsala 17,6%
Nacka 17,3%
 
FEM I bOTTEN 
Sorsele 0,0%
bjurholm 0,0%
Aneby 0,0%
Karlsborg 0,2%
Norsjö 0,3%
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Norra Sverige

Storstäder

Göteborg

Malmö

Stockholm

Förortskommuner till  
storstäder

Ale

Bollebygd

Botkyrka

Burlöv

Danderyd

Ekerö

Haninge

Huddinge

Håbo

Härryda

Järfälla

Kungsbacka

Kungälv

Lerum

Lidingö

Lilla Edet

Lomma

Mölndal

Nacka

Nynäshamn

Partille

Salem

Skurup

Sollentuna

Solna

Staffanstorp

Sundbyberg

Svedala

Tyresö

Täby

Upplands Väsby

Upplands-Bro

Vallentuna

Vaxholm

Vellinge

Värmdö

Öckerö

Österåker

Större städer

Borås

Eskilstuna

Falun

Gävle

Halmstad

Helsingborg

Hässleholm

Jönköping

Kalmar

Karlskrona

Karlstad

Kristianstad

Linköping

Luleå

Lund

Norrköping

Nyköping

Skellefteå

Skövde

Sundsvall

Södertälje

Trollhättan

Uddevalla

Umeå

Uppsala

Varberg

Västerås

Växjö

Örebro

Örnsköldsvik

Östersund

Förortskommuner till  
större städer

Bjuv

Eslöv

Forshaga

Gnesta

Grästorp

Habo

Hammarö

Hörby

Höör

Kil

Knivsta

Kumla

Kävlinge

Lekeberg

Mörbylånga

Nykvarn

Sjöbo

Söderköping

Timrå

Trosa

Åstorp

Älvkarleby

Pendlingskommuner

Alingsås

Alvesta

Aneby

Bjurholm

Boxholm

Bromölla

Degerfors

Essunga

Färgelanda

Gagnef

Hallsberg

Hallstahammar

Heby

Hjo

Höganäs

Högsby

Klippan

Krokom

Kungsör

Lessebo

Mullsjö

Munkedal

Nora

Norberg

Ockelbo

Orsa

Orust

Osby

Sigtuna

Skinnskatteberg

Smedjebacken

Stenungsund

Storfors

SKLs kommungruppsindelning år 2012



Strängnäs

Surahammar

Svalöv

Säter

Tibro

Tjörn

Tomelilla

Trelleborg

Vadstena

Vingåker

Vårgårda

Vänersborg

Vännäs

Ydre

Åtvidaberg

Ängelholm

Ödeshög

Östra	Göinge

Turism- och besöksnärings-
kommuner

Arjeplog                                            

Berg                                                

Borgholm                                            

Båstad                                              

Dorotea                                             

Gotland

Härjedalen                                          

Jokkmokk                                            

Lysekil                                             

Malung-Sälen                                        

Norrtälje                                           

Rättvik                                             

Sotenäs                                             

Storuman                                            

Strömstad                                           

Tanum                                               

Valdemarsvik                                        

Åre                                                 

Älvdalen                                            

Östhammar		

Varuproducerande kommuner                                         

Arboga                                              

Arvika                                              

Askersund                                           

Avesta                                              

Bengtsfors                                          

Emmaboda                                            

Fagersta																																												

Filipstad																																											

Finspång																																												

Gislaved                                            

Gnosjö                                              

Grums                                               

Gullspång                                           

Gällivare                                           

Götene                                              

Hagfors                                             

Herrljunga                                          

Hofors                                              

Hultsfred                                           

Hylte                                               

Karlskoga                                           

Köping                                              

Laxå                                                

Lindesberg                                          

Ljungby                                             

Ljusnarsberg                                        

Ludvika                                             

Malå                                                

Markaryd                                            

Munkfors                                            

Mönsterås                                           

Norsjö                                              

Nybro                                               

Olofström                                           

Oskarshamn                                          

Ovanåker                                            

Oxelösund                                           

Perstorp                                            

Sandviken                                           

Sävsjö                                              

Tidaholm                                            

Tierp                                               

Tingsryd                                            

Torsås                                              

Tranemo                                             

Tranås                                              

Töreboda                                            

Uppvidinge                                          

Vaggeryd                                            

Vara                                                

Vetlanda                                            

Vimmerby                                            

Värnamo                                             

Örkelljunga

Glesbygdskommuner                                         

Bräcke                                              

Dals-Ed                                             

Ljusdal                                             

Nordanstig                                          

Nordmaling                                          

Pajala                                              

Ragunda                                             

Robertsfors                                         

Sollefteå                                           

Sorsele                                             

Strömsund                                           

Torsby                                              

Vansbro                                             

Vilhelmina                                          

Vindeln                                             

Ånge                                                

Årjäng                                              

Åsele                                               

Överkalix																																											

Övertorneå							

Kommuner i tätbefolkad 
region                                   

Borlänge                                            

Eksjö                                               

Enköping                                            

Falkenberg																																										

Falköping																																											

Flen																																																

Hedemora                                            

Hällefors                                           

Karlsborg                                           

Karlshamn                                           

Katrineholm                                         

Kinda                                               

Kristinehamn                                        

Laholm                                              

Landskrona                                          

Leksand                                             

Lidköping                                           

Mariestad                                           

Mark                                                

Mellerud                                            

Mjölby                                              

Motala                                              

Nässjö                                              

Ronneby                                             

Sala                                                

Simrishamn                                          

Skara                                               

Svenljunga                                          

Säffle																																														

Sölvesborg                                          

Ulricehamn                                          

Västervik                                           

Ystad                                               

Åmål                                                

Älmhult            

Kommuner i glesbefolkad region                                 

Arvidsjaur                                          

Boden                                               

Bollnäs                                             

Eda                                                 

Haparanda                                           

Hudiksvall                                          

Härnösand                                           

Kalix                                               

Kiruna                                              

Kramfors                                            

Lycksele                                            

Mora                                                

Piteå                                               

Sunne                                               

Söderhamn                                           

Älvsbyn                                             

Förklaring
1 Storstäder (3 kommuner)  
Kommuner med en folkmängd som överstiger 200 000 invånare.

2 Förortskommuner till storstäder (38 kommuner) 
Kommuner	där	mer	än	50	procent	av	nattbefolkningen	pendlar	till	arbetet	i	någon	annan	kommun.	
Det vanligaste utpendlingsmålet ska vara någon av storstäderna.

3 Större städer (31 kommuner) 
Kommuner	med	50	000-200	000	invånare	samt	en	tätortsgrad	överstigande	70	procent.

4 Förortskommuner till större städer (22 kommuner) 
Kommuner	där	mer	än	50	procent	av	nattbefolkningen	pendlar	till	arbetet	i	en	annan	kommun.	 
Det	vanligaste	utpendlingsmålet	ska	vara	någon	av	de	större	städerna	i	grupp	3.	

5 Pendlingskommuner (51 kommuner) 
Kommuner	där	mer	än	40	procent	av	nattbefolkningen	pendlar	till	en	annan	kommun.

6 Turism- och besöksnäringskommuner (20 kommuner) 
Kommuner där antalet gästnätter på hotell, vandrarhem och campingar överstiger 21 per invånare 
eller där antalet fritidshus överstiger 0,20 per invånare.

7 Varuproducerande kommuner (54 kommuner) 
Kommun	där	34	procent	eller	mer	av	nattbefolkningen	mellan	16	och	64	år	är	sysselsatta	inom	till-
verkning	och	utvinning,	energi	och	miljö	samt	byggverksamhet	(SNI2007)	

8 Glesbygdskommuner (20 kommuner) 
Kommun	med	en	tätortsgrad	understigande	70	procent	och	mindre	än	åtta	invånare	per	 
kvadratkilometer.

9 Kommuner i tätbefolkad region (35 kommuner) 
Kommun	med	mer	än	300	000	personer	inom	en	radie	på	112,5	kilometer.

10 Kommuner i glesbefolkad region (16 kommuner) 
Kommun	med	mindre	än	300	000	personer	inom	en	radie	på	112,5	kilometer.
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