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Sveriges Nya Geogra	 2014
I år ges Sveriges Nya Geogra	 ut för sjuttonde året i rad. Bakom publikationen står Arena för Tillväxt och 
konsultföretaget Sweco. Arena för Tillväxt är ett samarbete mellan Swedbank, ICA och Sveriges Kommu-
ner och Landsting. 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 Geogra	 innehåller ett antal kartor som fokuserar på utbildning och kön, 
integration samt digitalisering. Integrationsministern och ordföranden för Digitaliseringskommissionen 
uttalar sig också om utvecklingen inom deras respektive områden och viktiga utmaningar att hantera 
framöver. Som vanligt 	nns också ett antal grundläggande kartor som beskriver läget det senaste året. 
Längst bak i skriften 	nns kartor över Sverige med kommunnamn samt Sveriges Kommuner och Lands-
tings kommungruppsindelning. 

Sveriges Nya Geogra	 går att ladda ner som PDF-	l från www.arenafortillvaxt.se eller www.sweco.se/sv/
Sweden/Tjanster/Analys-och-utvardering-/. Alla är välkomna att ladda ner kartorna för vidare läsning och 
användning. Glöm inte att ange källa. 

Med önskan om intressant läsning!

Katrien Vanhaverbeke  Ulf Johansson
Arena för Tillväxt    Sweco
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Sammanfattning
I denna rapport beskrivs utvecklingen i Sveriges kommuner utifrån ett antal tillväxtparametrar. Årets rap-
port har särskilt fokus på utbildning och kön, integration samt digitalisering. Några av iakttagelserna är: 

• Den 31 december 2013 uppgick Sveriges folkmängd till 9 644 864 personer. Tillväxttakten under året 
var 0,9 procent och folkökningen var den största som har uppmätts i antal personer räknat mellan två 
enskilda år sedan 1946. Att folkmängden ökade i så många som sju av tio kommuner beror på en ökad 
invandring. Befolkningstillväxten var starkast i storstadsregionerna och i större städer. 

• Det stora utbudet av arbetstillfällen och attraktiva boendemiljöer är faktorer som bidrar till att netto-
in�yttningen bland personer i åldern 25-39 år är högst i storstädernas förortskommuner. Större städer, 
glesbygdskommuner och varuproducerande kommuner har den kraftigaste relativa nettout�yttningen i 
åldersgruppen. I många större städer beror det på ut�ödet av utexaminerade studenter. 

• Meritvärdet för elever i årskurs 9 i kommunala skolor uppgick till 205 poäng i riket (årsgenomsnitt pe-
rioden 2010-2012). Elever i välbärgade förortskommuner uppvisar de bästa genomsnittliga prestatio-
nerna. Kommuner med de lägsta genomsnittliga meritvärdena 	nns i olika delar av mellersta och södra 
Sverige. Skillnaderna kvarstår men minskar om hänsyn tas till elevernas socioekonomiska bakgrund.  

• Männens betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning uppgår till 89,7 procent av kvinnornas be-
tygspoäng och skillnaden har i ett 10-15 årigt perspektiv ökat med ca två procentenheter. I välbärgade 
förortskommuner är betygen i genomsnitt höga och skillnaden mellan könen relativt liten. I delar av 
Värmland och Bergslagen är betygen i genomsnitt låga och skillnaden mellan könen relativt stor.  

• Skillnaden mellan kvinnor och män i andelen gymnasieelever som har påbörjat en utbildning vid en 
högskola eller ett universitet inom tre år efter avslutad gymnasieutbildning är 13 procentenheter i 
riket. I storstadsområden och vissa större städer är övergångsfrekvensen hög och skillnaden mellan kö-
nen liten. Utanför storstäder och större städer är övergångsfrekvensen lägre och skillnaden varierande.  

• Sekundärom�yttningen fram till utgången av år 2013 bland utrikes födda (exklusive Norden) som an-
lände till Sverige under perioden 2006-2010 förstärker de rådande polariseringstendenserna. Nyanlän-
da invandrare söker sig från gles-, landsbygds- och industrikommuner till kommuner i storstadsområ-
den och större städer på grund av arbete, social situation (släkt och vänner) samt lokal attraktionskraft.  

• Sysselsättningsgraden i november år 2012 för utrikes födda personer (exklusive Norden) i åldern 20-
64 år med ankomståren 2006-2009 uppgick till 44,7 procent i riket. Sysselsättningsgraden var högst i 
Stockholmsregionen och lägst i Gävleborg samt i delar av Bergslagen och Mälardalen. Situationen på 
den lokala arbetsmarknaden påverkar sysselsättningsgraden bland utrikes födda.  

• Enligt PTS bredbandskartläggning hade 57 procent av befolkningen tillgång till snabbt bredband i 
oktober 2013. Förutsättningarna ser dock mycket olika ut i landet. Tillgången är som störst i stor-
stadsområden och i större städer. Tillgången till snabbt bredband är lägst i glesbygdskommuner och i 
mindre kommuner utanför storstadsregionerna.  

• År 2012 uppgick försäljningen inom sällanköpshandeln till 284 miljarder kronor - en ökning med 9,5 
procent i löpande priser sedan år 2007. Sällanköpshandeln är stark i kärnorna och svag i omlanden. 
Till undantagen hör förortskommuner med stora handelsplatser och gränskommuner. I glesbygden är 
omsättningen svag i förhållande till kommuninvånarnas köpkraft.  

• Enligt e-barometern 2013 uppgick omsättningen inom e-handeln till 37 miljarder kronor år 2013, 
vilket motsvarar sex procent av den totala omsättningen inom detaljhandeln i Sverige. Omsättningen 
i e-handeln ökade med 17 procent under året och har sedan 2003 ökat 7,5 gånger. Data från Klarna 
visar att köpen per invånare är högst i glesbygdskommuner och lägst i storstäderna och större städer.  

• År 2012 uppgick daglönesumman per sysselsatt till ca 306 000 kronor i riket - en ökning med 9,6 
procent i löpande priser sedan år 2008. Den är avsevärt högre i storstadsregionerna jämfört med övriga 
regionfamiljer, men skillnaderna ökar inte. Gruvnäringen medför en god tillväxttakt i daglönesumma 
per sysselsatt i Gällivare och Kiruna, medan utvecklingen har varit sämre i gränskommuner till Norge.  
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Befolkningsutveckling
Den 31 december 2013 uppgick Sveriges folkmängd till 9 644 864 personer. Tillväxttakten under året var 
0,9 procent och enligt SCB var folkökningen den största som har uppmätts i antal personer räknat mellan 
två enskilda år sedan 1946. Antalet invandrare till Sverige var det högsta någonsin med 115 845 personer. 
Den enskilt största gruppen utgjordes av återinvandrande svenska medborgare (18%). Oroligheter i bland 
annat Syrien och Somalia ligger bakom att invandringen var den högsta någonsin. Medborgare från Syrien 
och Somalia utgjorde cirka en tiondel vardera. 

Befolkningsutvecklingen var starkast i storstadsområden och större städer
Befolkningsutvecklingen var starkast i storstadsområdena och i kommuner med större städer. Stockholm 
växte med 1,9 procent, Malmö med 1,7 procent och Göteborg med 1,4 procent. I storstäderna bestod näs-
tan hela befolkningstillväxten av födelsenettot (46%) och invandringsnettot (44%), medan enbart en tiondel 
förklarades av inrikes �yttnetto. Tillväxtens komponenter i Göteborg skiljde sig från tillväxten i Stockholm 
och Malmö genom ett större inslag av invandringsnetto och ett lägre bidrag från inrikes �yttnetto. 
     Förortskommunerna till storstäder hade sammantaget en god befolkningsutveckling och folkmängden 
minskade inte i någon av dessa 38 kommuner. Sundbyberg hade rikets överlägset största befolkningstill-
växt med 4,5 procent, vilket är nästan två procentenheter högre än Sigtuna, som hade rikets näst största 
befolkningstillväxt. Sundbyberg låg i topp för andra året i rad och har de senaste sex åren legat på topp 
3-listan. Ett ökande födelseöverskott, ett stabilt invandringsöverskott och ett högt, om än �uktuerande, 
inrikes �yttningsöverskott ligger till grund för befolkningstillväxten i kommunen. Andra förortskommuner 
till Stockholm som hade en kraftig befolkningstillväxt under 2013 var Solna, Sollentuna, Haninge och 
Upplands Väsby. I Göteborgsområdet utmärkte sig Lilla Edet med 2,0 procent. Kommunen uppvisar i regel 
en svagt negativ befolkningsutveckling. Tillväxten under 2013 förklaras till cirka 70 procent av ett positivt 
inrikes �yttnetto, varav merparten är i förhållande till Göteborg. Ingen av förortskommunerna till Malmö 
hade en snabbare tillväxttakt än i riket. 
     Bland kommuner med större städer utmärkte sig Södertälje och Trollhättan med en positiv befolknings-
tillväxt på 1,8 respektive 1,5 procent. I övrigt hade de etablerade universitetsstäderna en befolkningsut-
veckling i paritet med eller något bättre än i riket, medan folkmängden ökade marginellt eller stod stilla i 
Örnsköldsvik, Hässleholm, Skellefteå, Sundsvall, Kalmar och Karlskrona. 
     Befolkningen i storstädernas förortskommuner ökar till stor del beroende på att sysselsättningstillväx-
ten generellt sett är god i storstadsregionerna. Attraktiviteten i de större städerna, som i många fall kan 
betraktas som regionala tillväxtnoder, har inte samma positiva e¨ekt för befolkningsutvecklingen i om-
kringliggande förorter. Av dessa 22 förortskommuner till större städer hade enbart Knivsta och Trosa en 
befolkningstillväxt som var starkare än i riket med 2,0 respektive 1,3 procent. 

Befolkningen i glesbygdskommuner fortsätter att minska
Av kartan framgår tydligt att folkmängden minskade mest i glesbygdsområdena i Norrbotten, Västerbot-
ten, Dalarna och Värmland. Befolkningen minskade sammantaget med 0,6 procent i de 20 kommuner som 
klassi	ceras som glesbygdskommuner. Sorsele och Åsele hade den minst gynnsamma utvecklingen i hela 
riket med -2,9 respektive -2,8 procent. Överkalix och Torsby hade också en kraftig tillbakagång med -1,7 
procent vardera. Dals-Ed är den enda glesbygdskommunen som uppvisade en bättre utveckling jämfört 
med riket med en tillväxttakt på 1,6 procent och befolkningstillväxten i Årjäng låg i paritet med riket.
     Den negativa befolkningsutvecklingen i glesbefolkade regioner är också tydlig bland turism- och be-
söksnäringskommuner. Folkmängden minskade i kommuner som Arjeplog (-2,4%) och Dorotea (-1,3%), som 
ligger i glesbefolkade områden, medan Strömstad utmärker sig positivt med en befolkningstillväxt på 1,5 
procent. 

Folkökning i sju av tio kommuner under 2013
I stort sett samtliga kommuner har uppvisat ett positivt invandringsnetto mellan 2006 och 2012. Invand-
ringen har dämpat den negativa befolkningsutvecklingen i många kommuner. Bland dem är Ljusnarsberg, 
Laxå, Vingåker, Härjedalen och Skinskatteberg tydliga exempel. En tilltagande invandring under 2013 
innebar att folkmängden ökade i ovanligt många kommuner i landet, däribland i nämnda kommuner. An-
talet invånare ökade i 206 kommuner, vilket motsvarar 71 procent av samtliga kommuner (de senaste åren 
har andelen legat strax över hälften). Detta trots ett i många fall negativt inrikes �yttnetto och födelsenetto.
     Ingenting tyder på ett trendbrott i urbaniseringen. Befolkningstillväxten är fortfarande starkast i stor-
stadsregioner och regionala tillväxtcentra. Många kommuner utanför dessa områden har fortfarande ett 
negativt inrikes �yttnetto och/eller ett negativt födelsenetto. Dessutom går sekundärom�yttningen bland 
nyanlända invandrare i riktning mot storstadsregionerna. I många kommuner kommer befolkningsutveck-
lingen framöver att avgöras av utvecklingen i länder där civilbefolkningen �yr från krig och oroligheter.
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Befolkningsutvecklingen 
under 2013, i procent.
Riket: 0,9%.
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Befolkningsutveckling

1,6 till 4,5

0,1 till 1,5 

-0,9 till 0,0

-2,9 till -1,0

FEM I TOPP
1 Sundbyberg 4,5%
2 Sigtuna 2,6%
3 Solna 2,0%
4 Lilla Edet 2,0%
5 Knivsta 2,0%

FEM I BOTTEN
1 Sorsele -2,9%
2 Åsele -2,8%
3 Arjeplog -2,4%
4 Överkalix -1,7%
5 Torsby -1,7%
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Netto�yttning i åldern 25-39 år
Ett segment av befolkningen som många kommuner arbetar aktivt för att attrahera och behålla är perso-
ner som inte längre är unga vuxna men ännu inte i medelåldern. En stor del av in�yttarna i åldersgruppen 
25-39 år har barn med sig och/eller får barn efter in�yttningen. Efterfrågan på skola, barnomsorg och 
andra lokalmarknadsorienterade näringar ökar då liksom skatteintäkterna till kommunen. Personer i denna 
åldersgrupp har en god köpkraft jämfört med yngre och pensionärer och de har många år kvar i förvärvs-
arbetande ålder. Kartan visar antalet netto�yttare (in�yttade minus ut�yttade) i åldern 25-39 år per 1 000 
kommuninvånare totalt. Dataunderlaget baseras på ett årsgenomsnitt för perioden 2010-2013.

Förortskommuner till såväl storstäder som större städer har stor attraktionskraft på åldersgruppen
Av kartan framgår att förortskommuner till samtliga tre storstäder och förortskommuner till större städer 
är mest attraktiva för målgruppen i förhållande till den totala folkmängden. I Knivsta uppgår antalet net-
toin�yttare i åldersgruppen till 9,6 personer per 1 000 kommuninvånare, vilket är den högsta andelen i 
riket. Övriga kommuner på fem i topp-listan är förortskommunerna Lomma (9,0), Ekerö (8,4), Vallentuna 
(8,4) och Härryda (8,2). Andelen är även hög i förortskommuner som Hammarö, Lerum och Värmdö. Av 
samtliga förortskommuner till större städer är det endast Grästorp (-0,9), Åstorp (0,0) och Timrå (0,3) som 
ligger under genomsnittet för riket. Bland förortskommunerna till storstäderna är det enbart Botkyrka (0,2).
     Storstädernas kärnor tycks vara något mindre attraktiva för målgruppen som boendeort. Stockholms 
stad har förvisso en positiv attraktionskraft på åldersgruppen i och med att antalet nettoin�yttare uppgår 
till 2,1 per 1 000 kommuninvånare. Motsvarande antal för Malmö är -1,5 och för Göteborg -3,7. 

Större städer, glesbygden och varuproducerande kommuner har låg attraktionskraft på åldersgruppen
Kommuner med större städer, varuproducerande kommuner samt glesbygdskommuner och kommuner i 
glesbefolkade områden är mindre attraktiva för målgruppen. När det gäller kommuner med större städer 
går en tydlig skiljelinje mellan etablerade universitetsorter och andra kommuner med större städer. I Lund 
uppgår antalet netto�yttare i åldersgruppen till -12,9 personer per 1 000 kommuninvånare, vilket är den 
lägsta andelen i riket. Umeå (-8,3), Uppsala (-7,3) och Linköping (-5,7) har också svårt att attrahera eller 
behålla individer i målgruppen. Varberg (2,1), Nyköping (1,8) och Falun (0,7) är de kommuner med större 
städer som har en attraktionskraft som överstiger genomsnittet för riket. 
     Av de kommuner i riket som är minst attraktiva för målgruppen åter	nns �era varuproducerande 
kommuner. Det gäller främst Uppvidinge (-9,7), Ljusnarsberg (-6,9), Hultsfred (-5,3), Filipstad (-4,1) och 
Hagfors (-4,0). Vaggeryd (4,2), Oxelösund (2,3) och Tierp (1,9) ligger bättre till i detta avseende. När det 
gäller glesbygdskommuner och andra kommuner i glesbefolkade områden utmärker sig Vilhelmina (-3,7), 
Älvsbyn (-3,3) och Bräcke (-2,7) i negativ bemärkelse, medan Vindeln (2,6), Robertsfors (1,6) och Pajala (1,4) 
är relativt sett mer attraktiva för målgruppen. 

En god arbetsmarknad, attraktiva bostadsmiljöer och ett rikt kulturliv är viktiga attraktivitetsfaktorer 
Det 	nns �era faktorer som gör att förortskommuner till storstäder, och i viss utsträckning även till större 
städer, är särskilt attraktiva för den speci	ka målgruppen. Närheten till en stor och diversi	erad arbets-
marknad är en faktor. Attraktiva boendemiljöer är en annan. Dessutom är bopriserna generellt sett lägre 
jämfört med kärnkommunen. Samtidigt är tillgängligheten god till stadens stora utbud av kultur, nöje, 
rekreation och sportverksamhet. 
     En av de viktigaste orsakerna till att glesbygdskommuner och andra kommuner i glesbefolkade regioner 
är klart mindre attraktiva för målgruppen är det begränsade utbudet av arbetstillfällen. Detta gäller inte 
minst för den välutbildade arbetskraften med undantag för vissa yrkesgrupper, såsom läkare. Närheten till 
arbetsmarknaden i en stad som Umeå innebär dock att kommuner som Vindeln och Robertsfors har ett 
högre attraktivitetsvärde för åldersgruppen jämfört med mer utpräglade glesbygdskommuner. Dåliga utsik-
ter på arbetsmarknaden är också en generell förklaring till den låga attraktiviteten bland varuproducerande 
kommuner. 
     Att etablerade universitetsorter som Lund, Umeå och Uppsala har ett nettout�öde av personer i denna 
åldersgrupp är inte särskilt märkligt. Problemet i större städer är inte avsaknaden av arbetstillfällen för 
exempelvis högutbildade, särskilt inte i högskole- och universitetsorter. Högskolorna och universitetens 
roll är att utbilda arbetskraft för hela rikets kompetensförsörjning. Antalet utexaminerade är därför �er än 
vad den lokala arbetsmarknaden kan tillgodose. Nettout�yttningen är därför särskilt hög i åldern 25-35 år, 
varav många �yttar till storstadsregionerna.
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Antalet netto� yttare i åldern 
25-39 år per 1 000 invånare 
totalt (ett genomsnitt för 
åren 2010-2013).
Riket: 0,5 (ovägt medeltal).

Antalet netto� yttare i åldern 
25-39 år per 1 000 invånare 

Riket: 0,5 (ovägt medeltal).
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FEM I TOPP
1 Knivsta 9,6
2 Lomma 9,0
3 Ekerö 8,4
4 Vallentuna 8,4
5 Härryda 8,2

FEM I BOTTEN
1 Lund -12,9
2 Uppvidinge -9,7
3 Umeå -8,3
4 Uppsala -7,3
5 Ljusnarsberg -6,9

Netto� yttning i åldern 25-39 år

5,1 till 9,6

0,1 till 5,0 

-3,5 till 0,0

-12,9 till -3,6
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Slutbetyg i årskurs 9
Undersökningen PISA 2012, som mäter elevers förmågor inom matematik, naturvetenskap och läsför-
ståelse, visar att svenska 15-åringars resultat har försämrats mest av eleverna i samtliga OECD-länder. I 
läsförståelse och naturvetenskap har främst lågpresterande elever tappat, medan nedgången i matematik är 
lika stor bland låg- och högpresterande elever. I samtliga ämnen har resultaten försämrats mer bland pojkar.
    Av kartan framgår det genomsnittliga meritvärdet för elever som har fått betyg i minst ett ämne i årskurs 
9. Detta kan inte jämföras med resultaten i PISA-undersökningen. Uppgifterna avser elever i kommu-
nala skolor oavsett folkbokföringsort och baseras på det genomsnittliga meritvärdet för läsåren 2009/10, 
2010/11 och 2011/12. Meritvärdet för genomsnittskommunen uppgår till 205 poäng. Meritvärdet tar inte 
hänsyn till elevernas socioekonomiska bakgrund. I texten analyseras därför resultaten i förhållande till ett 
modellberäknat genomsnittligt meritvärde (SALSA). I regressionsmodellen har Skolverket jämfört kom-
munerna och därigenom tagit hänsyn till föräldrarnas sammanvägda utbildningsnivå, andelen pojkar, ande-
len elever födda utomlands, samt andelen elever födda i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands. 

Elever i välbärgade förortskommuner presterar bäst och bättre än modellberäknat värde
De kommuner i riket där högstadieeleverna presterar som bäst utgörs till stor del av välbärgade förorts-
kommuner där utbildningsnivån är hög. Det högsta genomsnittliga meritvärdet i riket för de tre läsåren 
uppnåddes i Danderyd med 252 poäng. Därefter följer Lidingö (243 p.), Lomma (240 p.), Nacka (239 p.) 
och Sollentuna (237 p). Täby och Vellinge ligger också bland de tio kommuner med bäst skolresultat. I 
samtliga nämnda kommuner presterar eleverna något över eller mycket över det modellberäknade värdet. 
Förortskommuner till Göteborg som Partille (222 p.) och Härryda (220 p.) har lägre meritvärden än nämnda 
Stockholmsförorter, men högre än Järfälla (213 p.) och Huddinge (211 p.). 
     Skolprestationerna i de tre storstäderna är i genomsnitt något sämre jämfört med förortskommunerna. 
I Stockholm uppgår meritvärdet till 222 poäng, vilket dock är sju poäng över det modellberäknade värdet. 
Meritvärdet i Göteborg och Malmö uppgår till 206 respektive 197 poäng. Det är en negativ avvikelse i 
förhållande till det modellberäknade värdet med fyra respektive sex poäng. 

Eleverna i större städer presterar i partitet med riket
I Lund är elevernas prestation klart högre jämfört med övriga större städer. Meritvärdet uppgår till 233 
poäng, vilket är marginellt högre jämfört med det modellberäknade meritvärdet. I många större städer, 
framförallt de med universitet, ligger det genomsnittliga meritvärdet endast något över genomsnittet i riket. 
Det handlar främst om Luleå (215 p.), Umeå (215 p.), Uppsala (212 p.), Östersund (212 p.) och Karlstad (212 
p.). Gemensamt för de �esta större städer är att meritvärdet är något sämre än förväntat. 

Kommuner med de sämsta genomsnittliga skolresultaten ligger i olika delar av mellersta och södra Sverige
De kommuner där meritvärdena är allra lägst åter	nns i olika delar av mellersta och södra Sverige. Fyra 
kommuner – Lindesberg (190 p.), Ljusnarsberg (187 p.), Degerfors (181 p.) och Laxå (182 p.) – ligger i Örebro 
län. Gullspång (184 p.) i Västra Götaland, som angränsar till Laxå, tillhör också gruppen med lägst genom-
snittligt meritvärde. Två andra kommuner i länet är Mellerud (185 p.) och Färgelanda (186 p.). Övriga kom-
muner 	nns i Kronoberg, Skåne, Uppland, Dalarna, Sörmland och Värmland. Älvkarleby i Upplands län 
har det lägsta genomsnittliga meritvärdet i riket med 169 poäng. Skolverket granskade Älvkarleby under 
hösten 2007 och kritiserade kommunen för att inte informera sig tillräckligt om de resultat som uppnås i 
verksamheterna. Resultaten har förbättrats något de senaste åren, men meritvärdet bland elever i årskurs 9 i 
kommunal skola är fortfarande bland de fem sämsta i landet. 
     Samtliga kommuner med ett genomsnittligt meritvärde på 190 poäng eller lägre har, med undantag för 
Bjuv, ett sämre utfall jämfört med det förväntade värdet. Det gäller inte minst Älvkarleby med en avvikelse 
på 25 poäng från förväntat värde. Merparten av övriga kommuner har en avvikelse mellan 10-20 poäng.  
     Tre kommuner utmärker sig dock med höga meritvärden, som också ligger mer än 20 poäng över det 
modellberäknade värdet. Det handlar om Sorsele (230 p.), Pajala (229 p.) och Essunga (226 p.). I Gällivare (219 
p.), Sotenäs (217 p.), Bjurholm (216 p.) och Ydre (212 p.) är meritvärdena lägre, men klart över förväntat värde.

Vad beror de sjunkande resultaten i grundskolan på?
Resultaten i grundskolan har försämrats sedan början av 1990-talet. För några år sedan sammanställde 
Skolverket forskning som visar på en komplex problembild där den ökade segregeringen i samhället och 
den alltmer di¨erentierade och individualiserade undervisningen båda har betydelse. Andra bidragande or-
saker som anförs i debatten är färre stödresurser i skolan, ökad administrativ börda för lärarna, ständigt nya 
läroplaner, låga ingångskrav till lärarutbildningen, färre läxor, bristande samverkan mellan skola och föräld-
rar, etcetera. Skillnaden mellan hög- och lågpresterande elever har ökat, vilket innebär att skolan har blivit 
mer ojämlik. Vissa identi	erar det fria skolvalet som orsak, medan andra ger kommunaliseringen skulden. 
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Elevernas sammanlagda me-
ritvärde dividerat med antal 
elever i årskurs 9 (ett genom-
snitt för 2010-2012). Elever 
i kommunens egna skolor, 
oavsett folkbokföringsort.

Meritvärdet för en elev utgörs 
av summan för de 16 bästa 
betygen i elevens slutbetyg. 
Det möjliga maxvärdet är 320 
poäng.

Riket: 204,6 (ovägt medeltal).

Elevernas sammanlagda me-
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elever i årskurs 9 (ett genom-
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i kommunens egna skolor, 
oavsett folkbokföringsort.

Meritvärdet för en elev utgörs 
av summan för de 16 bästa 
betygen i elevens slutbetyg. 
Det möjliga maxvärdet är 320 

Riket: 204,6 (ovägt medeltal).
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Slutbetyg i årskurs 9

223,1 till 252,3

204,7 till 223,0

190,1 till 204,6

169,3 till 190,0

FEM I TOPP
1 Danderyd 252
2 Lidingö 243
3 Lomma 240
4 Nacka 239
5 Sollentuna 237

FEM I BOTTEN
1 Älvkarleby 169
2 Degerfors 181
3 Laxå 182
4 Lessebo 182
5 Grums 183
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Kvinnor och mäns betyg i gymnasiet
Män har under lång tid haft ett lägre betygsgenomsnitt än kvinnor och skillnaden har varit någorlunda 
konstant de senaste åren. Frågan om pojkars och mäns prestationer i grund- och gymnasieskolan har blivit 
alltmer angelägen i takt med att utbildningens betydelse ökar och att språklig förmåga och re�ektion blir 
allt viktigare egenskaper i arbetslivet. 
     De data som kartan visar är baserade på det genomsnittliga betygspoängen efter avslutad gymnasie-
utbildning efter elevernas hemkommun. Ett värde på 10 innebär i genomsnitt betyget godkänd (G), 15 
betyder väl godkänd (VG) och 20 innebär mycket väl godkänd (MVG). Det genomsnittliga betyget för 
män har dividerats med det genomsnittliga betyget för kvinnor. 100 procent innebär ingen skillnad mellan 
könen. Ju lägre värde desto sämre presterar männen i förhållande till kvinnorna. 
     Under perioden 2010-2013 uppgick genomsnittsbetyget till 13,8. Männen uppnådde i genomsnitt 
betyget 13,1 och kvinnorna 14,6. Det betyder att mäns betyg i genomsnitt uppgick till 89,7 procent av 
kvinnornas. I ett 10-15 årigt perspektiv har skillnaden ökat med ca två procentenheter. Det genomsnittliga 
betyget är generellt sett högst bland kommuner i storstadsregioner och lägst bland glesbygdskommuner. 
Spridningen är dock stor bland förortskommunerna i storstadsregionerna. 

Skillnaden mellan kvinnor och mäns betyg är stor i en majoritet av kommunerna
I över hälften av landets kommuner (55,5%) understiger männens genomsnittliga betyg 90 procent av kvin-
nornas betyg. Problemet är inte speci	kt för vissa typer av kommuner. Det 	nns dock vissa geogra	ska 
mönster. Skillnaden mellan könen är något lägre i storstadsområdena jämfört med i glesbygden. Skillna-
derna är större i norra Norrland, med undantag för Haparanda, Arjeplog, Malå, Robertsfors och Bjurholm.
     Skillnaden mellan den tiondelen kommuner som har den minsta betygsskillnaden mellan kvinnor och 
män och den tiondelen med den största skillnaden uppgår till 8,2 procentenheter. Ljusnarsberg uppvisar 
den minsta skillnaden där männens betyg uppgår till 98,1 procent av kvinnornas. Även i Svedala, Söder-
hamn och Lidingö ligger andelen över 95 procent. Den största skillnaden i riket 	nns i Åsele med 79,7 
procent. Överkalix, Boxholm och Kalix är andra kommuner med stora skillnader mellan könen. 

Höga genomsnittliga betyg och relativt små skillnader mellan könen i välbärgade förortskommuner 
Skillnaderna i betyg mellan kvinnor och män bör dock sättas i relation till elevernas sammantagna presta-
tion. Att Ljusnarsberg har den minsta skillnaden mellan könen är en klen tröst då de folkbokförda eleverna 
i kommunen sammantaget har det lägsta genomsnittliga betyget i landet. Männens genomsnittliga betyg är 
98,1 procent av kvinnornas, samtidigt som det genomsnittliga betyget för samtliga elever uppgår till 12,5. 
Malå är en annan kommun med en relativt likvärdig men svag prestation.
     Förortskommuner till Stockholm som Lidingö och Sollentuna, men även Danderyd, Täby och Nacka, 
utmärker sig med högt genomsnittligt betyg och relativt små skillnader mellan könen. Genomsnittsbety-
get varierar mellan 15 och 16 och männens betyg som andel av kvinnornas uppgår till mellan 91 och 95 
procent. I Skåne ligger Lund och Lomma i samma spann. Många av landets större städer har ett marginellt 
högre genomsnittligt betyg och en något lägre skillnad mellan könen jämfört med genomsnittskommunen. 

Låga genomsnittliga betyg och relativt stora skillnader mellan könen i delar av Värmland och Bergslagen 
Bland de kommuner som har lägst genomsnittligt betyg och störst skillnad mellan könen åter	nns �era i 
Värmland och Bergslagen med omnejd. Det handlar till exempel om Storfors, Surahammar, Skinskatte-
berg, Grums, Eda och Forshaga. I de tre förstnämnda kommunerna visar dessutom den senaste tillgängliga 
statistiken att drygt en ¬ärdedel av eleverna inte har fullföljt sin gymnasieutbildning inom fyra år.
     Pojkar och män har historiskt haft en fördel i att de lättare än �ickor och kvinnor har kunnat få mer 
välbetalda arbeten trots att många av dem haft lägre utbildningsnivå och sämre betyg. Denna fördel har 
krympt i takt med det ökade kunskapsinnehållet, den ökade automatiseringen och den negativa sysselsätt-
ningsutvecklingen inom industrin. Det har särskilt påverkat brukssamhällen i Bergslagen med omnejd.

Åtgärder för att minska skillnaden i skolresultat mellan kvinnor och män
I den nyligen avslutade utredningen ”Män och jämställdhet” (SoU 2014:6) drar utredaren ett antal slutsatser 
på utbildningsområdet i syfte att öka jämställdheten i skolan, förbättra de generella prestationerna samt att 
minska skillnaderna mellan �ickor/kvinnor och pojkar/män. En slutsats är att utbildningssystemet behöver 
förstärka likvärdigheten och motverka ökade kunskapsskillnader mot bakgrund av att föräldrars utbild-
ningsnivå har så stor betydelse för de egna barnens prestationer i utbildningsväsendet. En annan slutsats 
är att �era politikområden måste verka för att pojkar/män investerar mer i utbildning och på ett bättre sätt 
förbereder sig för ett arbetsliv i ständig förändring. Ytterligare en slutsats är att skolan och utbildningsvä-
sendet måste bli bättre på att identi	era och problematisera ”antipluggkulturer”, arbeta normkritiskt samt 
stötta och synliggöra pojkars engagemang i utbildningen. 
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Mäns betygspoäng efter 
avslutad gymnasieutbild-
ning som andel av kvinnors, 
i procent (ett genomsnitt för 
2010-2013). Värde under 
100 % betyder att andelen är 
lägre bland män än kvinnor.

Riket: 89,7% (ovägt medel-
tal).
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Kvinnor och mäns betyg i gymnasiet

91,9 till 98,1

89,8 till 91,8

87,6 till 89,7

79,7 till 87,5

FEM I TOPP
1 Ljusnarsberg 98,1%
2 Svedala 96,6%
3 Söderhamn 95,2%
4 Lidingö 95,1%
5 Mellerud 94,8%

FEM I BOTTEN
1 Åsele 79,7%
2 Överkalix 83,5%
3 Boxholm 83,6%
4 Kalix 83,8%
5 Bollebygd 84,2%
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Kvinnor och mäns övergång till högre studier 
Andelen högutbildade i Sverige har ökat kraftigt som en följd av utbildningssystemets tillväxt och den 
demogra	ska utvecklingen. De senaste tio åren har andelen kvinnor bland studenterna vid högskolorna och 
universiteten uppgått till ca 60 procent. Sedan mitten av 00-talet har andelen kvinnor bland nyutexamine-
rade personer uppgått till cirka två tredjedelar. Under perioden 2010-2012 uppgick övergångsfrekvensen i 
genomsnittskommunen till 38,8 procent. Övergångsfrekvensen bland kvinnor var 45,2 procent och bland 
män 32,2 procent, vilket innebär att skillnaden uppgick till 13 procentenheter. 
     Av kartan framgår skillnaden mellan kvinnor och män i andelen gymnasieelever som påbörjat en utbild-
ning vid en högskola eller ett universitet inom tre år efter avslutad gymnasieutbildning. Underlaget baseras 
på ett genomsnitt för perioden 2010-2012. Ett negativt tal, vilket endast förekommer i Danderyd, Högsby 
och Vansbro, innebär att övergångsfrekvensen är högre bland män än kvinnor. 

I storstadsområden och vissa större städer är övergångsfrekvensen hög och skillnaden mellan könen liten 
Det är i stort sett enbart i storstäderna, dess förortskommuner och vissa större städer där övergångsfrekven-
sen till högskola och universitet är hög samtidigt som skillnaden mellan kvinnor och män är relativt liten. 
Det är de mest välbärgade förortskommunerna som ligger i topp. Danderyd har den tredje minsta skill-
naden mellan könen i riket med 1,2 procentenheter och är en av tre kommuner där övergångsfrekvensen 
är högre bland män än kvinnor. Tre ¬ärdedelar av avgångseleverna i gymnasieskolan har dessutom tre år 
senare påbörjat en utbildning vid en högskola eller ett universitet, vilket är högst i riket. Andra välbärgade 
förortskommuner med hög sammantagen övergångsfrekvens och liten skillnad mellan könen är Täby (5,6 
procentenheter), Lomma (5,8 p.e.) och Lidingö (7,4 p.e.). Skillnaden är också liten i Malmöförorten Burlöv (2,5 
p.e.) och i Göteborgsförorterna Kungälv (2,8 p.e.), Ale (3,4 p.e.), Mölndal (4,2 p.e.) och Lilla Edet (5,4 p.e.). I 
Ale och Kungälv är dock övergångsfrekvensen totalt sett under 40 procent. Av de tre storstadskommunerna 
har Stockholm den lägsta skillnaden i övergångsfrekvens mellan kvinnor och män med 7,6 procentenheter. 
Motsvarande skillnad i Malmö och Göteborg är 9,5 respektive 9,4 procentenheter. Övergångsfrekvensen är 
55 procent i Stockholm, 50 procent i Göteborg och 47 procent i Malmö.
     När det kommer till större städer är skillnaden i övergångsfrekvens mellan kvinnor och män lägst i Hel-
singborg (6,6 p.e.), Lund (6,6 p.e.), Borås (7,8 p.e.) och Skellefteå (7,9 p.e.). Av dessa är det endast Lund som 
sticker ut med en riktigt hög sammantagen övergångsfrekvens med två tredjedelar. Uppsala och Linköping 
är de andra större städerna med hög sammantagen övergångsfrekvens och liten skillnad mellan könen. 
Bland kommuner med större städer uppvisar Örnsköldsvik (19,9 p.e.) och Södertälje (18,0 p.e.) den allra 
största skillnaden i övergångsfrekvens mellan kvinnor och män. Den sammantagna övergångsfrekvensen är 
inte anmärkningsvärt låg, men den stora skillnaden mellan kvinnor och män hänger troligtvis samman med 
det stora inslaget av tillverkningsindustri i näringsstrukturen.

I övriga små kommuner är övergångsfrekvensen låg och skillnaden mellan kvinnor och män varierande
Den gemensamma nämnaren för de �esta kommuner av mindre storlek, exklusive förortskommuner till 
storstäderna, är att den sammantagna övergångsfrekvensen är lägre än för genomsnittet i riket. Skillnaden 
i övergångsfrekvens mellan kvinnor och män varierar dock påtagligt. I de två kommuner med den minsta 
skillnaden mellan kvinnor och män – Alingsås och Åsele – är skillnaden enbart 0,6 respektive 1,2 procent-
enheter. I Högsby och Vansbro är skillnaderna också små. Där är övergångsfrekvensen 1,4 respektive 1,7 
procentenheter högre bland män än bland kvinnor.
     Skillnaden i övergångsfrekvens mellan kvinnor och män tenderar att vara ganska stor i de �esta 
glesbygdskommuner och andra kommuner i glesbefolkade regioner, särskilt i Norrland. Överkalix är den 
kommun i riket med den största skillnaden mellan kvinnor och män. Hälften av kvinnorna men endast 
12,5 procent av männen har påbörjat en utbildning vid en högskola eller ett universitet tre år efter avslutad 
gymnasieutbildning – en skillnad på hela 37,6 procentenheter. Skillnaden är också mycket hög i Övertor-
neå med 33,5 procentenheter.  Som framgår av kartan 	nns också ett sammanhängande område i Dalsland 
med stora skillnader i övergångsfrekvens mellan kvinnor och män. Det handlar om Bengtsfors (26,7 p.e.), 
Dals-Ed (25,7 p.e.), Mellerud (23,8 p.e.) och Tanum (20,3 p.e.). 

Där unga kvinnor drar och männen stannar kvar…
Som framgår ovan är skillnaden mellan kvinnor och män i övergångsfrekvens till högskola och universi-
tet stor i vissa kommuner i Norr- och Västerbotten. I Överkalix, Övertorneå, Dorotea, Sorsele, Arjeplog, 
Haparanda och Storuman är även skillnaden i �yttmönster stor mellan kvinnor och män i åldern 19-24 år. 
Antalet nettout�yttare per 1 000 invånare i åldersgruppen är klart högre bland unga kvinnor än bland unga 
män. Detta skapar ett överskott på män i förhållande till kvinnor. I till exempel Övertorneå och Överkalix 
	nns cirka 75 kvinnor per 100 män i åldern 20-34 år. 
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Skillnaden mellan kvinnor och 
män i andelen gymnasieele-
ver som börjat på högskola/
universitet inom tre år efter 
avslutad gymnasieutbildning, 
i procentenheter (ett genom-
snitt för perioden 2010-2012). 
Avser elever i gymnasieskolan 
folkbokförda i kommunen oav-
sett huvudman för skola eller 
elevens studieort. 

Riket: 13,0 procentenheter 
(ovägt medeltal). 
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Kvinnor och mäns övergång till högre studier

5,0 till -1,7

13,0 till 5,1

20,0 till 13,1

37,6 till 20,1

FEM I TOPP
1 Alingsås 0,6
2 Åsele 1,2
3 Danderyd -1,2
4 Högsby -1,4
5 Vansbro -1,7

FEM I BOTTEN
1 Överkalix 37,6
2 Åsele 33,5
3 Dorotea 31,5
4 Arjeplog 31,5
5 Ockelbo 29,4
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Sekundärom�yttning bland utrikes födda
Invandringen till Sverige har ökat på senare år och inte minst sedan mitten av 00-talet. Den ökade invand-
ringen ses av vissa som ett hot eller något som kostar skattebetalarna mycket pengar, men en stor invand-
ring kan i själva verket ha många fördelar. Invandringen föryngrar befolkningen och utlandsfödda bidrar till 
ökad export, snabbare innovationstakt och ökat företagande. Det behövs �er invandrare för att klara av den 
framtida kompetensförsörjningen och �yktingmottagandet är inte minst viktigt av humanitära skäl.
    Av kartan framgår sekundärom�yttningen bland utomnordiska invandrare som anlände under perioden 
2006-2010 och som inte har utvandrat sedan dess. Antalet personer i hela riket i denna grupp uppgick till 
310 944 stycken. Kartan visar kvoten mellan antalet kvarvarande efter boendekommun 31 december 2013 
och kvarvarande efter invandringskommun. Om en kommun har ett indexvärde på 100 innebär det att an-
talet kvarvarande personer i den undersökta populationen var lika stort den 31 december 2013 som antalet 
personer som invandrade mellan 2006-2010. Ett indexvärde på 125 innebär att antalet personer har ökat 
med 25 procent medan 75 betyder en minskning med 25 procent. Etableringsreformen har inte påverkat 
den sekundärom�yttning som här redogörs för, eftersom reformen trädde ikraft den 1 december 2010.

Sekundärom�yttningen är störst till storstadsregioner och större städer
Kartan visar att �yttmönstret efter invandringen förstärker koncentrationen av befolkningen till storstads-
regioner och större städer. Sekundärom�yttningen är inte anmärkningsvärt hög i de tre storstäderna. In-
dexvärdet uppgår till 109 i Göteborg och 106 i Malmö, vilket innebär att antalet personer i den undersökta 
gruppen har ökat med nio respektive sex procent. Stockholm har indexvärde 93, vilket innebär en minsk-
ning med sju procent. Det är istället storstädernas förortskommuner som uppvisar en hög sekundärom-
�yttning. Det gäller främst Upplands-Bro (150), Upplands Väsby (139), Nynäshamn (137), Järfälla (134) och 
Vallentuna (131). Vellinge utmärker sig som den förortskommun som har lägst sekundärom�yttning bland 
förortskommunerna med indexvärdet 89. 
     Bland kommuner med större städer 	nns en stor spridning gällande sekundärom�yttningen. I topp 
ligger Trollhättan (137), Norrköping (136) och Eskilstuna (136). Södertälje ligger inte anmärkningsvärt högt 
med indexvärde 112. Vid tidpunkten för invandringen bosatte sig däremot 2,4 procent av den undersökta 
populationen i Södertälje, vilket kan jämföras med att mindre än en procent av Sveriges befolkning bor i 
kommunen. Med undantag för Karlskrona (69) är samtliga större städer med låga indexvärden belägna i 
norra Sverige – Skellefteå (46), Luleå (84), Sundsvall (85), Örnsköldsvik (87) och Östersund (88). 

En stor andel av dem som har invandrat till glesbygden och industrikommuner �yttar därifrån inom några år
Av kartan framgår att ut�yttningen är som störst i norra Sverige. Glesbygdskommuner och andra kommu-
ner i glesbefolkade områden har sammantaget lägst indexvärde, vilket innebär att en stor andel av de per-
soner som bosatte sig i kommunerna vid tidpunkten för invandringen har �yttat ut efter ett par år. Kiruna 
(26), Boden (28), Vilhelmina (29), Ånge (30) och Sorsele (32) har samtliga behållit mindre än en tredjedel av 
antalet invandrare i den undersökta gruppen. Ett fåtal kommuner – Sunne (107), Hudiksvall (104), Nordan-
stig (103) och Piteå (102) – hade i slutet av 2013 �er individer i den undersökta målgruppen jämfört med vid 
tillfället för invandringen. 
     Ut�yttningen i den undersökta målgruppen har även varit stor i �era varuproducerande kommuner 
såsom Uppvidinge (30), Ljusnarsberg (31), Gällivare (34) och Hultsfred (34). Däremot behåller och attraherar 
Oxelösund (161), Tranås (134), Arboga (130) och Köping (128) �er personer i den undersökta populationen. 

Kommunerna kan påverka antalet kvarvarande genom ett långsiktigt och aktivt arbete
Mönstret är således att nyanlända invandrare söker sig från glesbygds-, landsbygds- och industrikommuner 
till kommuner i storstadsområden och större städer. De vanligaste orsakerna till denna �ytt är arbete, social 
situation (släkt och vänner) samt lokal attraktionskraft. Kommunerna är inte maktlösa, utan de kan påverka 
antalet kvarvarande invandrare genom att ha en tydlig målbild med invandringen och en långsiktig plan 
för integrationen. Kommunerna bör tydligare koppla ihop invandring och integration med det regionala 
och lokala tillväxtarbetet. En kommun där ansvaret ligger på socialtjänsten sänder ut en annan signal än en 
kommun där näringslivsenheten eller motsvarande har det övergripande ansvaret. 
     Kommunerna bör också stödja och möjliggöra positiva möten mellan utrikes och inrikes födda på lika 
villkor utan större inblandning från myndighetspersoner och andra professionella aktörer. Det kan handla 
om att hjälpa nyanlända att få kontakt med föreningslivet efter en inventering av individernas intressen 
och att göra anläggningsboenden mer tillgängliga för allmänheten. Storuman, Sunne och Botkyrka är goda 
exempel att inspireras av. Mer om detta 	nns att läsa i Arena för Tillväxts rapport ”Ny i Sverige - vad kan 
jag bidra med?” (2014). 
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Sekundärom� yttning bland 
utrikes födda (exkl. Norden) 
med ankomstår 2006-2010.

Index = 100 innebär jäm-
vikt i kvoten kvarvarande 
efter boendekommun 31 
dec. 2013/kvarvarande efter 
invandringskommun vid 
ankomsten 2006-2010.

Sekundärom� yttning bland 
utrikes födda (exkl. Norden) 
med ankomstår 2006-2010.

dec. 2013/kvarvarande efter 
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äll
a: 

SC
B.

FEM I TOPP
1 Sigtuna 165,3
2 Oxelösund 160,6
3 Upplands-Bro 149,5
4 Kungsör 148,7
5 Enköping 146,1

FEM I BOTTEN
1 Valdemarsvik 14,2
2 Kiruna 26,0
3 Boden 28,2
4 Sä°  e 28,3
5 Vilhelmina 29,3

Sekundärom� yttning bland utrikes födda

125,1 till 165,3

100,1 till 125,0 

50,1 till 100,0

14,2 till 50,0
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Sysselsättningsgrad bland utrikes födda
Utrikes födda har svårare att ta sig in på arbetsmarknaden jämfört med inrikes födda. Enligt SCB:s re-
gisterbaserade arbetsmarknadsstatistik för år 2012 förvärvsarbetade 82 procent av de inrikes födda och 57 
procent av de utrikes födda personerna i åldersgruppen 20–64 år. 
     Kartan visar sysselsättningsgraden i november år 2012 för utrikes födda personer (exklusive Norden) i 
åldern 20-64 år med ankomståren 2006-2009. Den undersökta målgruppen omfattar 195 459 personer. Av 
dessa förvärvsarbetade 87 467 personer, vilket innebär att sysselsättningsgraden uppgick till 44,7 procent. 
Kiruna hade den högsta sysselsättningsgraden med 67,7 procent och Storfors den lägsta med 20,5 procent. 
Etableringsreformen har inte påverkat denna grupp då reformen trädde ikraft den 1 december 2010.

Sysselsättningsgraden bland utrikes födda är högst i Stockholmsregionen och i några andra delar av landet…
Sysselsättningsnivån bland nyanlända är högst i Stockholmsområdet, vilket till stor del beror på regionens 
diversi	erade näringsliv och expansiva arbetsmarknad. Högst sysselsättningsgrad rådde här i Ekerö (62,8%), 
Österåker (61,5%) och Täby (61,3%), medan den lägsta sysselsättningsgraden återfanns i Danderyd (48,3%), 
Upplands-Bro (51,7%) och Nynäshamn (52,1%). I de andra storstadsområdena utmärker sig exempelvis 
Tjörn (58,6%), Partille (56,7%) och Öckerö (55,6%). I Malmöregionen var sysselsättningsgraden högst i Käv-
linge (58,6%). I Malmö förvärvsarbetade enbart en tredjedel (32,3%). 
     I västra Småland var sysselsättningsgraden klart högre än i riket. Det handlar främst om Ljungby 
(57,2%), Gnosjö (54,7%), Älmhult (54,3%) och Värnamo (53,3%). I Norrbotten utmärker sig Kiruna (67,5%), 
Gällivare (65,1%), Pajala (60,5%) och Jokkmokk (57,1%). I Halland utmärker sig Kungsbacka (59,0%), Varberg 
(57,3%) och Falkenberg (54,6%) och i Bohuslän Sotenäs (65,0%), Strömstad (63,9%) och Tanum (54,8%). 

… och lägst i Gävleborg samt i delar av Bergslagen och Mälardalen
Kartan visar att sysselsättningsgraden var låg längs östra delen av Sverige, från Småland upp till Västernorr-
land, exklusive Stockholmsområdet. Sysselsättningsnivån var som lägst i några av kommunerna belägna 
i eller angränsande till Gävleborgs län. Det handlar om Sandviken (27,6%), Gävle (29,0%), Avesta (33,6%), 
Hofors (34,1%) och Söderhamn (35,4%). Nivån var låg i �ertalet kommuner i Sörmland. Det gäller främst i 
Vingåker (22,4%), Eskilstuna (29,4%), Katrineholm (30,6%), Flen (32,8%) och Nyköping (38,7%). Detsamma i 
�ertalet kommuner i Mälardalen och Bergslagen med omnejd, däribland Arboga (28,9%), Hallstahammar 
(29,2%), Köping (31,3%), Lekeberg (31,3%) och Degerfors (33,7%). I Östergötland var sysselsättningsgraden 
mindre än en tredjedel i Ydre (27,6%), Norrköping (30,4%), Linköping (31,4%) och Motala (32,6%).
     Det 	nns inget samband mellan förvärvsfrekvensen i den undersökta gruppen och kommunernas nä-
ringsstruktur. Förvärvsfrekvensen är däremot lägre i kommuner där den totala arbetslösheten i hela befolk-
ningen är högre. Det är en bidragande orsak till att förvärvsfrekvensen i den undersökta gruppen utrikes 
födda är högre i det varuproducerande Gnosjöbältet än i de varuproducerande kommunerna i Bergslagen. 

Sysselsättningsgraden lägre bland nyanlända från Afrika och Asien än från Europa och övriga världen…
Sysselsättningsgraden varierade också utifrån var i världen personerna invandrat ifrån. Personer som in-
vandrat från Afrika och Asien under de aktuella åren hade år 2012 en sysselsättningsgrad på 35 respektive 
37 procent. Bland de som invandrat från Europa (exklusive Norden) var sysselsättningsgraden 56 procent 
och för övriga världen 52 procent. Skillnaden i sysselsättningsgrad var så mycket som 21 procentenheter 
mellan invandrare från Afrika och Europa. En viktig orsak torde vara att andelen asylsökande är högre och 
andelen arbetskraftsinvandrare lägre bland personer födda i Afrika jämfört med Europa.

… men var i landet de bor har betydelse
Det har stor betydelse för sysselsättningsgraden var i landet invandrarna bor. I vissa kommuner var antalet 
nyanlända från Afrika för litet för att göra en analys av sysselsättningsgraden bland nyanlända afrikaner. 
När dessa kommuner exkluderas är det, med undantag för Gällivare kommun, enbart kommuner i Stock-
holms län där sysselsättningsgraden översteg 50 procent. I kommuner som Linköping, Eskilstuna och 
Trollhättan var andelen lägre än en femtedel. I Trollhättan var bara 41 av 257 (16%) nyanlända från Afrika 
under perioden 2006–2009 sysselsatta år 2012, medan motsvarande antal i Botkyrka var 480 av 853 (56%).

Flera orsaker bakom den lägre sysselsättningsgraden bland utrikes födda
Det 	nns problem med integrationen som gör att den resurs som invandrarna utgör till stora delar förblir 
outnyttjad. Orsakerna till den lägre sysselsättningsgraden är komplex då utrikes födda är en heterogen 
grupp. I tidigare studier nämns bland annat låg utbildningsnivå, dålig matchning och validering, diskrimi-
nering, boendemönster bland de in�yttade, liten tillgång till sociala nätverk, höga ingångslöner, regleringar 
på arbetsmarknaden, ett dåligt företagsklimat, ett ensidigt näringsliv och en svag arbetsmarknad. Att snabbt 
tillägna sig språket, få kunskaper om samhället och ingå i sociala nätverk är viktiga framgångsfaktorer. 
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Sysselsättningsgrad i no-
vember år 2012 bland ut-
rikes födda (exkl. Norden) 
20-64 år med ankomstår 
2006-2009, i procent.

Riket: 44,7%.

rikes födda (exkl. Norden) 
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äll
a: 

SC
B.

FEM I TOPP
1 Kiruna 67,5%
2 Rättvik 66,7%
3 Laxå 65,1%
4 Gällivare 65,1%
5 Sotenäs 65,0%

FEM I BOTTEN
1 Storfors 20,5%
2 Vingåker 22,4%
3 Trollhättan 26,7%
4 Ronneby 26,9%
5 Vilhelmina 27,4%

Sysselsättningsgrad bland utrikes födda

52,1 till 67,5

44,8 till 52,0

36,6 till 44,7

20,5 till 36,5
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Erik Ullenhag
Integrationsminister
               Foto: Regeringskansliet

Om integrationen
Kartorna över sekundärom�yttningen och sysselsättningsgraden bland nyanlända utomnordiska invandrare 
bekräftar och förstärker bilden att vägen in på arbetsmarknaden är för lång för stora grupper. Kartorna visar 
också vilken betydelse det har för en kommun att ingå i en växande arbetsmarknadsregion kombinerat med 
att samtidigt ha en lång tradition och erfarenhet av ett långsiktigt och strategiskt integrations- och mång-
faldsarbete. Botkyrka utmärker sig troligtvis av den anledningen.

Det behövs ett fortsatt reformarbete inom �era politikområden. Migrationspolitiken är självfallet viktig. 
Handläggningsprocessen har blivit snabbare, men många av dem som beviljas uppehållstillstånd tar sig inte 
vidare från anläggningsboendena tillräckligt snabbt. Regeringen lägger om ersättningssystemen till kom-
munerna för att stimulera ett ökat �yktingmottagande. Vi har också utsett två nationella samordnare som 
för en dialog med kommunerna om att öka �yktingmottagandet. Vi behöver också sänka trösklarna in på 
arbetsmarknaden för utrikes födda. Jag anser därför att det behövs en diskussion om ökad lönespridning. 
Vi behöver också diskutera utvecklingen mot färre instegsjobb i o¨entlig sektor, såsom vårdbiträden och 
barnskötare. Det har bidragit till högre trösklar in på arbetsmarknaden. 

Skol- och utbildningspolitiken är en av de viktigaste nycklarna. Det är för stor skillnad mellan skolor i 
Sverige. Många hävdar att orsaken är det fria skolvalet, men jag menar att kommunaliseringen av skolan är 
en viktigare förklaring. En ur integrationssynpunkt viktig strukturreform som mitt parti (FP) förespråkar är 
ett förstatligande av skolan, eftersom det leder till en större likvärdighet. Även om det många gånger krävs 
kompletterande utbildning behöver arbetet med validering av nyanlända invandrares kunskaper förbättras. 
Myndigheten för yrkeshögskolan har fått i uppdrag att samordna och stödja en nationell struktur för vali-
dering. Framöver bör SFI integreras i Komvux så att undervisningen kan bli mer individuellt anpassad.

Bostadspolitiken är viktig ur planeringssynpunkt, men man bör i sammanhanget inte underskatta betydel-
sen av infrastrukturfrågorna. Det har byggts för mycket ”öar” runt kärnorna i storstäderna och större städer. 
Även om det håller på att förändras är Stockholm exempelvis uppbyggt genom radiella stråk mot inner-
staden med begränsad tillgänglighet mellan ytterområdena. Utan tvärförbindelser är det svårt att skapa 
dynamik i andra delar än i innerstaden. Även i Malmö, som har en tät bebyggelse, 	nns mycket att göra. 
Till exempel kan kommunikationerna till och från Rosengård förbättras för att underlätta pendlingen.

Kommunerna har en mycket betydelsefull roll i integrationsarbetet. Att organisera mottagandet inom ra-
men för de sociala verksamheterna skapar en omhändertagandementalitet där nyanlända inte tillfrågas vad 
de kan och vill bidra med utan snarare vilket bidrag de ska ha. För att få ett jobbperspektiv behöver arbetet 
i huvudsak ske inom ramen för kommunernas arbetsmarknads- och näringslivsinriktade verksamheter. En 
nyckel för kommuner som har ett stort mottagande är att lära sig av kommuner som har lång erfarenhet av 
att arbeta långsiktigt och strategiskt med integrations- och mångfaldsfrågor. Landskrona och Södertälje har 
jobbat bra med integrationen inom skolan och Stockholm har stärkt jobblinjen i integrationsarbetet. 

Småföretag har varit bättre på mångfaldsarbete. Det 	nns något i den mindre företagsstrukturen som gör 
att förmågan att se individen är större jämfört med i större företag och organisationer. Även större företag 
börjar inse vikten av att jobba med mångfald. O¨entliga arbetsgivare har ett särskilt ansvar och framförallt 
hälso- och sjukvården har förbättrat sitt mångfaldsarbete. Det beror troligtvis på att den demogra	ska ut-
maningen har slagit igenom tidigare i den sektorn, vilket har tvingat arbetsplatserna att öppna upp sig. Att 
en av tre läkare är född utomlands beror till stor del på att vi har haft läkarbrist. Idag betraktas det inte som 
märkligt att en läkare har utbildat sig i ett annat land, vilket visar att vi har kommit en bit på vägen. 



      SVERIGES NYA GEOGRAFI   21         

Jan Gulliksen
Professor i Människa-datorinteraktion,    
ordförande i Digitaliseringskommissionen              Foto: KTH

Om digitaliseringen
Det 	nns fortfarande otroligt många utmaningar inom alla områden kopplade till digitaliseringen. Inte 
minst gäller detta inom utbildningsområdet, där grundfrågan är hur utbildningssystemet kan ta tillvara de 
möjligheter som öppnar sig med informations- och kommunikationstekniken (IKT). Vi har länge pratat 
om digitaliseringen av grundskola och gymnasium, men vi behöver anlägga ett nytt perspektiv på lärandet 
som helhet. Detta är en central fråga, inte bara med tanke på att livslångt lärande kommer vara ett krav i 
det framtida arbetslivet, utan också för att vi kan utveckla sätten vi lär på och när vi lär i takt med digitali-
seringen.

Många av dagens tvååringar är redan online och de kommer att ha helt andra förutsättningar för att lära 
med stöd av IKT. Istället för gårdagens stuprörstänkande kring utbildning, där vi passerar olika stadier, 
behöver vi nu anlägga en systemsyn på utbildning. I ett gränslöst utbildningssystem, som är öppet 24/7 
och där all världens kunskap bara är några knapptryckningar bort, duger inte längre den traditionella synen 
på lärande. Livslångt lärande kommer i framtiden att vara en realitet. Vi kommer inte att utbilda oss för 
ett yrke, utan snarare kommer vi att ha ett förhållande till lärande där vi med jämna mellanrum checkar 
in i utbildningssystemet för att uppgradera vår kompetens och kunskap för nya roller.  Våra universitet, 
gymnasier, grundskolor och förskolor (!) blir en samlad resurs i ett globalt system för lärande. Förutom en 
förändrad pedagogik ställs då helt nya krav på kritiskt tänkande och tolkning av information.

Inom arbetslivet kommer vi att se många rutinmässiga arbetsuppgifter försvinna i takt med att �er uppgif-
ter kan automatiseras. Men var går gränsen? Charlie Chaplin låg långt före sin samtid i Moderna Tider, när 
han på ett humoristiskt sätt gav en bild på att det troligen 	nns gränser för hur mycket av olika arbetsupp-
gifter som kan eller bör automatiseras – även om det tekniskt vore möjligt att automatisera dem. Samtidigt 
som många arbetsuppgifter försvinner skapas också en rad nya arbetsuppgifter i takt med digitaliseringens 
utveckling. Det handlar inte minst om helt nya yrkeskategorier som tillkommer i gränssnittet mellan den 
nya tekniken och människan. Nettoe¨ekten blir troligen att antalet arbetstillfällen ökar. Många av dem som 
ligger i framkanten av digitaliseringen kommer ur verksamheter där de sett behov, lärt sig mer och börjat 
utveckla modeller. Samtidigt bör man vara vaksam för att få med alla.

Ett annat område som påverkas är handeln över Internet där Sverige har en bit kvar till täten i Europa. 
Det är troligen inte så att e-handeln får stora e¨ekter på be	ntlig handel, utan snarare tjänar olika försälj-
ningskanaler olika syften. För glesbygden kan e-handeln naturligtvis vara av stor betydelse eftersom man 
inte begränsas av avståndet till närmaste sällanköpsbutik. Men totalt sett ökar nog e-handeln den totala 
omsättningen snarare än att ersätta en kanal med en annan.

Kommunerna bör framförallt inte vara rädda för digitaliseringen – se möjligheterna! Alla kan vara en del 
av denna förändring – man måste inte vara civilingenjör inom IT. Genom att utgå från sina egna kunskaper 
och kompetenser 	nns det stora möjligheter för den kommunala sektorn att göra samma resa som andra 
branscher som genomgått stora förändringar genom digitalisering. Branscher som utvecklat vårt samhälle 
genom att man varit öppna för de möjligheter som 	nns snarare än att hålla sig fast vid sina gamla ”leve-
ransmodeller”. Sist men inte minst, för att kunna ta tillvara de möjligheter som IKT erbjuder krävs också 
att det 	nns en lämplig infrastruktur på plats. Inte minst för Sverige med sin befolkning spridd över stor 
yta och från glesbygd till stad är detta en superviktig fråga, som avgör i vilken mån vi använder och om vi 
använder IKT. 
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Befolkningens tillgång till snabbt bredband
Tillvaratagandet av digitaliseringens möjligheter är mycket viktig för tillväxten. Den IT-politiska målsätt-
ningen är att ”Sverige ska vara bäst i världen på att tillvarata digitaliseringens möjligheter”. En digitalise-
ringskommission har tillsatts för att följa upp målet genom att ta fram nyckelindikatorer och att studera 
den förda IT-politiken i andra länder. 

Bredbandsstrategier och digitala agendor
Att bredbandet är ryggraden i IT-samhället avspeglar sig i att EU, Sverige samt svenska regioner och 
kommuner har bredbandsstrategier och digitala agendor. Enligt den o¨entliga utredningen ”Bredband för 
Sverige in i framtiden” (SoU 2014:21) hade 14 län en regional bredbandsstrategi eller en digital agenda den 
31 december 2013. Dessutom hade 43 procent av kommunerna en strategi som var uppdaterad efter 2007. 
     I regeringens bredbandsstrategi från 2009 	nns tre delmål som tillsammans syftar mot det övergripande 
målet att Sverige ska ha bredband i världsklass. Ett mål är att alla hushåll och företag bör ha goda möjlig-
heter att använda sig av elektroniska samhällstjänster och service via bredband. I strategin 	nns också två 
tidssatta mål. Det ena är att 40 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 
100 Mbit/s senast år 2015. Det andra är att 90 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bred-
band om minst 100 Mbit/s senast år 2020. 
     Post- och Telestyrelsen (PTS) tolkar begreppet ”tillgång till” som att stadigvarande befolkning och fasta 
arbetsställen på kort tid och utan särskilda kostnader ska kunna beställa ett internetabonnemang, vilket 
under gynnsamma omständigheter medger en överföringskapacitet nedströms på 100 Mbit/s och i bråd 
timme minst 50 Mbit/s. Med utgångspunkt i denna tolkning uppnåddes målet om 40 procents tillgäng-
lighet redan i oktober 2010. Enligt PTS bredbandskartläggning var andelen 57 procent i oktober 2013. 
Förutsättningarna ser dock mycket olika ut i landet. 

Befolkningens tillgång till snabbt bredband är störst i storstadsområdena och i större städer…
Storlek och täthet skapar goda förutsättningar för en kritisk massa för efterfrågan och en kostnadse¨ektiv 
utbyggnad av bredband. Därför är det inte särskilt märkligt att befolkningens tillgång till snabbt bredband 
är störst i storstadsområdena, i vissa av dess förortskommuner och i kommuner med större städer. Tre ¬är-
dedelar av de 20 kommuner med störst tillgänglighet tillhör dessa kommungrupper. 
     Solna och Sundbyberg ligger i topp med 96,0 respektive 94,1 procent. Stockholm ligger på tredje plats 
i riket med 90,1 procent. Upplands Väsby (89,6%) och Täby (85,8%) har ökat kraftigt och närmar sig 90 
procents tillgänglighet. Spridningen mellan förortskommunerna är dock påtaglig. I Stockholmsområdet 
har befolkningen i mer lantliga förortskommuner som Värmdö (24,5%) och Ekerö (22,2%) sämst tillgång till 
snabbt bredband. Tillgängligheten till snabbt bredband för befolkningen i Malmö och Göteborg är något 
lägre än i Stockholm med 79,6 respektive 77,2 procent. Ingen av Malmös förortskommuner utmärker sig 
med hög tillgänglighet. I Göteborgs förortskommuner är tillgängligheten bäst i Partille (61,0%), Kungälv 
(58,5%) och Mölndal (53,7%). 
     Bland kommuner med större städer utmärker sig Skellefteå och Umeå. Där har 80,9 procent av be-
folkningen tillgång till snabbt bredband. Andra kommuner i närheten, däribland Vännäs, Lycksele, Malå, 
Piteå och Arvidsjaur, utmärker sig med hög tillgänglighet. Bland övriga kommuner med större städer är 
tillgängligheten hög i Västerås och Örebro med 75,0 respektive 71,0 procent. I trakterna kring dessa kom-
muner ligger även kommuner som Nora, Hällefors, Hallsberg och Köping bra till. I Hässleholm (22,6%) och 
Kristianstad (36,4%) saknar däremot en majoritet av befolkningen tillgång till snabbt bredband.

… och lägst i glesbygdskommuner och mindre kommuner utanför storstadregionerna
Glesbygdskommuner är den grupp där befolkningens tillgänglighet till snabbt bredband är som allra lägst. I 
Ragunda och Torsby uppgår andelen till endast 1,1 respektive 2,9 procent. Kartan visar tydligt hur tillgäng-
ligheten är låg söder om Jämtland, ner över västra Dalarna, i norra och västra Värmland samt i Dalsland. 
Kartan visar dock �era andra områden med låg tillgänglighet. Det handlar främst om östra Småland, stora 
delar av Skåne, samt i gränslandet mellan Skåne, Halland, Kronoberg, Jönköping och Västra Götaland. 

Efterfrågan på snabba internetabonnemang ökar
Efterfrågan på snabba internetabonnemang ökar. PTS uppskattar att lite drygt en tredjedel av alla hushåll 
med nödvändig infrastruktur för att köpa internetabonnemang som medgav 100 Mbit/s hade gjort så i 
oktober 2013. Det är en ökning med ca 9 procentenheter på ett år och 14 procentenheter på två år.
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Andelen av befolkningen 
som i oktober 2013 hade 
tillgång till bredband med 
en hastighet om minst 100 
Mbit/s under gynnsamma 
omständigheter och minst 
50 Mbit/s i bråd timme, i 
procent. Riket: 53,6%. 

tillgång till bredband med 
en hastighet om minst 100 
Mbit/s under gynnsamma 
omständigheter och minst 
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FEM I TOPP
1 Solna 96,0%
2 Sundbyberg 94,1%
3 Stockholm 90,1%
4 Upplands Väsby 89,6%
5 Täby 85,8%

FEM I BOTTEN
1 Eda 0,2%
2 Älvdalen 0,2%
3 Ragunda 1,1%
4 Malung-Sälen 1,7%
5 Kramfors 2,3%

Befolkningens tillgång till snabbt bredband

66,1 till 96,0

53,7 till 66,0

25,1 till 53,6

0,2 till 25,0
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Sällanköpshandelns geogra	
År 2012 uppgick försäljningen inom detaljhandeln till cirka 587 miljarder kronor inklusive moms. För-
säljningen inom sällanköpshandeln var knappt 284 miljarder kronor, vilket motsvarar 48 procent av 
omsättningen i den totala detaljhandeln. Sällanköpshandeln består av beklädnadshandel, fritidsvaruhandel, 
hemutrustningshandel samt övrig sällanköpshandel. Postorder och e-handel ingår inte. 
     Mellan 2007 och 2012 ökade omsättningen i sällanköpshandeln med 9,5 procent i löpande priser, vilket 
är klart lägre jämfört med dagligvaruhandeln som växte med 18,8 procent. I ett längre perspektiv har det 
ökade välståndet medfört att sällanköpshandelns andel av omsättningen i detaljhandeln har ökat. En annan 
långsiktig och pågående trend är den geogra	ska koncentrationen. År 2012 stod 20 procent av kommu-
nerna för 80 procent av omsättningen i sällanköpshandeln.  
     Kartan visar försäljningen i sällanköpshandeln genom ett försäljningsindex, som är ett mått på omsätt-
ningen i förhållande till kommuninvånarnas köpkraft (inkomster). Ett försäljningsindex på 100 innebär att 
omsättningen är förväntad utifrån invånarnas köpkraft. Ett försäljningsindex som vida överstiger 100 är en 
stark indikation på att kommunens handelsplatser attraherar besökare från ett större omland eller turister. 

Sällanköpshandeln är stark i kärnor och svag i omland
I kartan går att utläsa en tydlig skillnad mellan kärna och omland när det kommer till försäljningsindex i 
sällanköpshandeln. De enda kommungrupper som sammantaget hade ett försäljningsindex över 100 var 
storstäder (130) och större städer (120). I Göteborg uppgick försäljningsindex till 134, i Malmö till 130 och 
i Stockholm till 129. Bland större städer utmärker sig Kalmar (196), Karlstad (183), Sundsvall (167) och 
Skövde (164) med högt försäljningsindex och Södertälje (80), Hässleholm (81), Örnsköldsvik (87) och Skel-
lefteå (90) med ett för kommungruppen lågt försäljningsindex. 
     Förortskommuner, som utgör det omedelbara omlandet till storstäder och större städer, har samman-
taget ett lågt försäljningsindex. I storstädernas förortskommuner är index 52 och i förortskommunerna 
till större städer 31. Storstädernas förortskommuner har ett högre index på grund av att vissa kommuner 
har stora handelsområden. I Stockholmsområdet handlar det om Barkarby i Järfälla (257), Kungens kurva 
i Huddinge (241) och Täby Centrum i Täby (181). Även Sollentuna, Nacka och Upplands Väsby har ett 
förhållandevis högt försäljningsindex. I Göteborgsområdet sticker Mölndal (183) ut. Sällanköpshandeln i 
Mölndal kommer troligtvis öka framöver i och med ombyggnationen av Mölndals centrum och utbygg-
naden av Kållereds Köpestad. I Skåne utmärker sig Åstorps kommun (168) genom Hyllinge köpcentrum. 
Under året byggde Bauhaus ut sitt varuhus. Kävlinge kommun (158) har också omfattande sällanköpshandel 
i och med handelsplatsen Center Syd. Under året öppnade Lager 157 en butik vid handelsplatsen.

Sällanköpshandeln är mindre omfattande i relation till köpkraften i glesbygden
I stora delar av landet är sällanköpshandeln liten i förhållande till köpkraften. Det gäller i glesbefolkade 
områden och andra mindre kommuner. Turism- och besöksnäringskommuner utmärker sig inte med en 
omfattande sällanköpshandel. Borgholm och Härjedalen har indexvärden under 60 medan Gotland, Tanum 
och Åre ligger mellan 87 och 94. Turismen har större betydelse för försäljningen av dagligvaror.

Sällanköpshandeln är omfattande i gränskommuner
Några kommuner utanför storstadsregionerna och regionala tillväxtcentra har höga försäljningsindex. 
Gränshandeln är en gemensam nämnare för merparten av dessa kommuner. Haparanda hade rikets högsta 
indexvärde med 392. I gränshandeln mot Norge utmärker sig Strömstad (374), Eda (256) och Årjäng (156). 
     Det 	nns dock andra exempel än gränskommuner. Lågprisvaruhuset Gekås i Ullared är en viktig anled-
ning till att Falkenberg (382) har högt sällanköpsindex. Enligt HUI handlade 4,6 miljoner kunder för 4,3 
miljarder kronor i varuhuset under 2012, vilket är rekord för butiken. TV-serien Ullared har troligtvis haft 
betydelse. Ett annat exempel är Älmhult (185) där ett nytt IKEA-varuhus öppnade under 2012 och som 
ersatte kedjans äldsta varuhus från 1958. 

Gränshandel och enskilda etableringar har inneburit ett lyft för sällanköpshandeln i vissa kommuner
De senaste 20 åren har försäljningsindex ökat med mer än 100 enheter i åtta kommuner. Hälften av kom-
munerna – Haparanda, Strömstad, Eda och Årjäng – är gränskommuner. Haparanda har ökat stadigt sedan 
Ikeas etablering i slutet av 2006. Så sent som 2005 uppgick kommunens index till blygsamma 56. Expan-
sionen i Järfälla, Burlöv och Åstorp har varit möjlig tack vare närheten till Stockholm, Malmö och Lund. 
För Falkenbergs (Gekås i Ullared) vidkommande har närheten till Varberg, Borås och Halmstad betydelse.
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Försäljningsindex i sällan-
köpshandeln år 2012. Fak-
tisk omsättning dividerad 
med försäljningsunderlag. 
>100 = omsättningen är 
större än försäljningsunder-
laget.

Försäljningsindex i sällan-
köpshandeln år 2012. Fak-
tisk omsättning dividerad 
med försäljningsunderlag. 
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FEM I TOPP
1 Haparanda 392
2 Falkenberg 382
3 Burlöv 378
4 Strömstad 374
5 Järfälla 257

FEM I BOTTEN
1 Kungsör 3
2 Perstorp 5
3 Nordanstig 5
4 Nykvarn 6
5 Boxholm 6

Sällanköpshandelns geogra	 

140,1 till 392,0

100,1 till 140,0

40,1 till 100,0

3,0 till 40,0
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E-handelns geogra	
Tillväxten är hög inom e-handeln. E-barometern, som genomförs av PostNord i samarbete med Svensk 
Digital handel och HUI Research, är den undersökning som i störst utsträckning ger en kontinuerlig och 
systematiskt bild av e-handeln i Sverige och dess utveckling över tid. Underlaget baseras på ett urval av 
cirka 1 500 företag med försäljning över Internet och en konsumentundersökning som riktas till 1 000 
konsumenter. 
     Enligt e-barometern 2013 uppgick omsättningen inom e-handeln till 37 miljarder kronor år 2013, vilket 
motsvarar sex procent av den totala omsättningen inom detaljhandeln i Sverige. Omsättningen i e-handeln 
ökade med 17 procent under året och har sedan 2003 ökat 7,5 gånger. Hemelektronik står för ca en ¬är-
dedel av omsättningen inom e-handeln och kläder och skor för en femtedel. Nästan en tiondel av omsätt-
ningen utgörs av böcker/media. Heminredning/möbler samt sport/fritid står vardera för tre procent. 
     Klarna är ett företag som erbjuder betallösningar för e-handel. Kartan redovisar ett index som baseras 
på de köp i kronor som kommuninvånare (18-64 år) gjorde år 2013 och som förmedlats via Klarna. Cirka 
en femtedel av alla köp som äger rum på nätet i Sverige förmedlas via Klarna, vilket innebär att det ger en 
någorlunda rättvisande bild av e-handelns geogra	. De totala köpen har delats med det totala antalet kom-
muninvånare (18-64 år). Köpesumman per person i riket har tilldelats indexvärde 100. Om en kommun har 
indexvärdet 115 innebär det att köpen per person är 15 procent större än för riket i dess helhet. 

Köpen per invånare är högst i glesbygdskommuner…
     E-handelns geogra	 visar på tydliga skillnader i landet. I jämförelse med riket är köpen per person sam-
mantaget 39 procent större i glesbygdskommuner och 32 procent större i andra kommuner i glesbefolkade 
regioner. Köpen per person är även höga i turism- och besöksnäringskommuner (122) samt varuproduce-
rande kommuner (120). I samtliga kommuner på fem i topp-listan är inköpen per person mer än dubbelt så 
höga som i riket i helhet. I Övertorneå, som hade den största köpesumman per person, uppgår indexvärdet 
till 267. Därefter följer Gällivare (240), Dorotea (218), Malå (211) och Kiruna (210).

… och lägst i storstäderna och större städer
Den kommungrupp som har den lägsta köpesumman per invånare är storstäderna där köpen sammantaget 
uppgår till 79 procent av motsvarande köpesumma i riket. Malmö (71) har den sjunde lägsta köpesumman 
per invånare av samtliga kommuner i riket. Göteborg (75) och Stockholm (84) ligger på plats 8 respektive 16 
från botten. Köpesumman i storstädernas förortskommuner är dock sammantaget lika hög som i riket (100). 
Spridningen är dock stor med Ekerö i topp (135) och Burlöv i botten (70).
     Den kommungrupp som sammantaget har den näst lägsta köpesumman per invånare är kommuner med 
större städer. Köpesumman ligger nästan i paritet med riket (96). De kommuner med större städer som har 
den högsta köpesumman per invånare – Luleå (123), Östersund (115), Örnsköldsvik (113) och Skellefteå 
(112) – är samtliga belägna i norra Sverige. 

E-handeln både kompenserar för och bidrar till att minska det låga utbudet av sällanköpshandel i glesbygden
I den fysiska sällansköpshandeln är utbudet av varor lägre och det genomsnittliga avståndet till butikerna 
längre i mer glest befolkade regioner. E-handeln kompenserar för det låga utbudet i stora delar av landet. 
På samma gång är e-handeln en bidragande orsak till den fortsatta centraliseringen inom den fysiska säl-
lanköpshandeln. I takt med att utbudet av varor ökar och e-handeln mognar medför det ytterligare press 
på den fysiska sällanköpshandeln på landsbygden med ett minskat behov av ytor som följd. Enligt HUI 
kommer utvecklingen inte vara lika drastisk i storstäder och medelstora städer.  

Trender inom e-handeln
Enligt HUI 	nns �era trender inom e-handeln. En trend på utbudssidan är att allt�er kedjor satsar på 
e-handel, däribland Mekonomen, H&M och MQ. En trend på efterfrågesidan är att konsumenter söker 
information om en produkt som sedan inhandlas i en fysisk butik, alternativt provar en produkt i en butik 
för att därefter inhandla den på Internet. Det skapar ett tryck på företagen att integrera fysiska och digitala 
kanaler så att konsumenten kan röra sig mellan dessa kanaler för informationsinhämtning och för inköp av 
varor och tjänster. Att skapa en likartad konsumentupplevelse i alla inköpskanaler kallas också för om-
nichannel retail och spås av analytiker bli en viktig framgångsfaktor inom e-handeln. Särskilt viktigt blir hur 
väl företagen lyckas integrera fördelarna med försäljning i fysiska butiker (till exempel ”kläm- och kännfak-
torn”) med fördelarna inom e-handeln (till exempel tillgänglighet till information) för att skapa en bättre 
helhetsupplevelse för konsumenten.
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Index baserat på köp i kro-
nor per kommun år 2013, 
invånare 18-64 år. Indexvär-
de >100 innebär att köp per 
person är större i jämförelse 
med riket. 

Index baserat på köp i kro-
nor per kommun år 2013, 
invånare 18-64 år. Indexvär-
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FEM I TOPP
1 Övertorneå 267
2 Gällivare 240
3 Dorotea 218
4 Malå 211
5 Kiruna 210

FEM I BOTTEN
1 Lessebo 33
2 Arjeplog 41
3 Högsby 68
4 Burlöv 70
5 Bräcke 70

E-handelns geogra	 

120,1 till 266,9

100,1 till 120,0

92,1 till 100,0

33,0 till 92,0
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Förändring i daglönesumma
Lönesumman används ofta som mått på den regionala produktionens storlek och tillväxt och baseras på ar-
betsgivarnas kontrolluppgifter över kontant bruttolön och andra skattepliktiga ersättningar. Daglönesumma 
innebär att lönesumman fördelas efter arbetsställets belägenhet. Daglönesumman per sysselsatt är ett mått 
på regional arbetsproduktivitet, som är betydelsefull för den ekonomiska utvecklingen och tillväxten. 
     Under perioden 2008-2012 ökade den totala lönesumman i Sverige med 13,6 procent till cirka 1 400 
miljarder kronor. Samtidigt ökade antalet förvärvsarbetande med 3,9 procent, till cirka 4 577 000 personer. 
Daglönesumman per sysselsatt ökade med 9,6 procent och uppgick år 2012 till ca 306 000 kronor per sys-
selsatt. Av kartan framgår att de funktionella arbetsmarknadsregionerna (FA-regioner) i skogslänen – från 
Värmland via Dalarna och Jämtland upp till Västerbottens inland – har haft den svagaste utvecklingen. 

Det �nns stora skillnader i arbetsproduktivitet mellan stora och små regioner, men skillnaderna ökar inte
Produktiviteten är generellt sett högre i täta stadsmiljöer och tenderar att öka när ekonomiska aktiviteter 
koncentreras. Det beror bland annat på att �er aktörer delar på kostnaden för olika gemensamma resurser, 
att matchningen mellan arbetsgivare/arbetstagare och säljare/köpare är mer e¨ektiv samt att lärandet mel-
lan aktörer är större där möjligheterna till interaktion är goda. Då arbetsgivare inte betalar högre löner för 
att de vill, utan för att de måste, tar den högre produktiviteten sig uttryck genom en stadslönepremie (för 
ett mer utförligt resonemang kring detta, se Tillväxtanalys ”Städer och deras tillväxtförutsättningar”, rap-
port 2011:08). I Sverige är arbetsproduktiviteten i storstadsregionerna därför klart högre (23%) än i övriga 
regionfamiljer. Stadslönepremien är särskilt tydlig i storstäderna, i vissa förortskommuner med arbetsmark-
nadsprägel som Solna, Sundbyberg och Mölndal samt i vissa regionala tillväxtcentra. 
     Skillnaden i arbetsproduktivitet har dock inte ökat mellan storstadsregioner, större regioncentra, mindre 
regioncentra och småregioner. Spridningen mellan ”hög- och lågpresterande” FA-regioner är klart större 
bland småregioner och mindre regioncentra än bland storstadsregioner och större regioncentra. 

Utvecklingen av arbetsproduktiviteten är relativt jämn bland storstadsregioner och större regioncentra
Av de tre storstadsregionerna ökade arbetsproduktiviteten mest i Göteborg med 9,8 procent, tätt följt av 
Malmö med 9,6 procent. Daglönesumman per sysselsatt är cirka 13 000 kronor högre i Göteborg jämfört 
med Malmö. I Stockholms funktionella arbetsmarknadsregion utvecklades daglönesumman per sysselsatt 
med 8,7 procent, vilket är något svagare än i riket. Skillnaden mellan Göteborg som ökade mest och Stock-
holm som ökade minst var dock enbart 1,1 procentenheter. Stockholm har dock den högsta nivån i riket 
med cirka 344 000 kronor per sysselsatt, vilket är cirka 30 000 kronor mer än i Göteborg. 
     I drygt hälften av alla större regioncentra ökade arbetsproduktiviteten mer än i riket. Allra mest ökade 
den i Halmstad (11,6%), Örebro (10,9%) och Borås (10,8%) och minst i Trollhättan (6,8%), Kalmar (8,5%) och 
Karlstad (8,7%). Spridningen mellan större regioncentra var dock inte särskilt stor. Om Trollhättan, som 
hade den klart svagaste ökningen bland dessa FA-regioner, exkluderas uppgår skillnaden mellan regionen 
med den största (Halmstad) och den minsta (Kalmar) ökningen enbart till 3,1 procentenheter. Ingen av de 
större regioncentra har en högre daglönesumma per sysselsatt än i riket. 

Stor spridning i utvecklingen av arbetsproduktiviteten bland mindre regioncentra och småregioner
I en ¬ärdedel av de mindre regioncentra och småregionerna ökade arbetsproduktiviteten mer än i riket. Till 
skillnad från storstadsregioner och större regioncentra 	nns i dessa två regionfamiljer ett positivt samband 
mellan nivån på daglönesumman per sysselsatt och utvecklingen av densamma. 
     Gällivare uppvisade den kraftigaste utvecklingen av arbetsproduktiviteten av samtliga regioner i riket 
med 16,3 procent. Arjeplog och Kiruna ligger inte långt efter med 15,4 respektive 14,3 procent. I både 
Gällivare och Kiruna har gruvnäringen expanderat under 2000-talet med höga lönenivåer. Arjeplog har 
omfattande biltestverksamhet, vilket har medfört sysselsättningsökning i andra branscher såsom hotell- 
och restaurang. Dessa tre kommuner samt Pajala, Stockholm och Strömstad har också haft den snabbaste 
relativa sysselsättningstillväxten i riket. Tranås och Ludvika har också haft en kraftig utveckling av daglö-
nesumman per sysselsatt med 12,2 respektive 11,9 procent. Verkstadsindustrin torde vara en viktig motor 
bakom utvecklingen i dessa regioner. Till skillnad från de norrländska FA-regionerna med gruvindustrin 
som tillväxtmotor har sysselsättningsutvecklingen i Tranås och Ludvika däremot varit svag. 
     Dorotea hade den svagaste utvecklingen av arbetsproduktiviteten i riket med 3,2 procent. Övertorneå 
(4,9%), Torsby (5,8%), Eda (6,0%) och Årjäng (6,1%) låg något bättre till. Sysselsättningsutvecklingen har dock 
varit god i Eda och Årjäng. I Eda ökade antalet sysselsatta med 6,0 procent och i Årjäng med 6,3 procent. 
En möjlig orsak till att arbetsproduktiviteten varit blygsam samtidigt som sysselsättningstillväxten varit god 
är att gränshandeln (Norge) består av verksamheter med låg avkastning. En förklaring till att nivån på dag-
lönesumman per sysselsatt i Eda och Årjäng är bland de lägsta i riket är att en stor andel av arbetskraften 
pendlar till Norge, vilket har en indirekt påverkan på näringsstrukturen och daglönesummorna. 



      SVERIGES NYA GEOGRAFI   29         

Förändringen i daglöne-
summa per sysselsatt 2008-
2012, i procent. Indelat i 
FA-regioner.

Riket: 9,6%.
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FEM I TOPP
1 FA Gällivare 16,3%
2 FA Arjeplog 15,4%
3 FA Kiruna 14,3%
4 FA Tranås 12,2%
5 FA Ludvika 11,9%

FEM I BOTTEN
1 FA Dorotea 3,2%
2 FA Övertorneå 4,9%
3 FA Torsby 5,8%
4 FA Eda 6,0%
5 FA Årjäng 6,1%

Förändring i daglönesumma

11,6 till 16,3

9,5 till 11,5 

8,5 till 9,4

3,2 till 8,4
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1 Stockholm
2 Nyköping
3 Eskilstuna
4 Östergötland
5 Värnamo
6 Jönköping
7 Vetlanda
8 Tranås
9 Älmhult
10 Ljungby
11 Växjö
12 Kalmar
13 Vimmerby
14 Västervik
15 Oskarshamn
16 Gotland
17 Blekinge
19 Malmö
20 Halmstad
21 Göteborg
22 Borås
23 Trollhättan
24 Lidköping
25 Skövde
26 Strömstad
27 Bengtsfors
28 Årjäng
29 Eda
30 Karlstad
31 Torsby
32 Hagfors
33 Filipstad
34 Örebro
35 Hällefors
36 Karlskoga
37 Västerås
38 Fagersta
39 Vansbro
40 Malung

41 Mora
42 Falun/Borlänge
43 Avesta
44 Ludvika
45 Gävle
46 Söderhamn
47 Hudiksvall
48 Ljusdal
49 Sundsvall
50 Kramfors
51 Sollefteå
52 Örnsköldsvik
53 Östersund
54 Härjedalen
55 Storuman
56 Lycksele
57 Dorotea
58 Vilhelmina
59 Åsele
60 Sorsele
61 Umeå
62 Skellefteå
63 Arvidsjaur
64 Arjeplog
65 Luleå
66 Överkalix
67 Övertorneå
68 Haparanda
69 Pajala
70 Jokkmokk
71 Gällivare
72 Kiruna
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Funktionella arbetsmarknadsregioner
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SKL:s kommungruppsindelning 2011
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
Sta¨anstorp
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
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Kungsör
Lessebo
Mullsjö
Munkedal
Nora
Norberg
Ockelbo
Orsa
Orust
Osby
Sigtuna
Skinnskatteberg
Smedjebacken
Stenungsund
Storfors
Strängnäs
Surahammar
Svalöv
Säter
Tibro
Tjörn
Tomelilla
Trelleborg
Vadstena
Vingåker
Vårgårda

Vänersborg
Vännäs
Ydre
Åtvidaberg
Ängelholm
Ödeshög
Östra Göinge

Turism- och besöks-
näringskommuner

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
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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

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 tillverk-
ning 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 kvadratkilome-
ter.
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.

Motala
Nässjö
Ronneby
Sala
Simrishamn
Skara
Svenljunga
Sä°e
Sölvesborg
Ulricehamn
Västervik
Ystad
Åmål
Älmhult

Kommuner i gles-            
befolkad region

Arvidsjaur
Boden
Bollnäs
Eda
Haparanda
Hudiksvall
Härnösand
Kalix
Kiruna
Kramfors
Lycksele
Mora
Piteå
Sunne
Söderhamn
Älvsbyn
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Sveriges Nya Geogra� kan laddas ner från:
www.sweco.se/sv/Sweden/Tjanster/Analys-och-utvardering-/ 

eller
www.arenafortillvaxt.se

Sveriges Nya Geogra� kan beställas till självkostnadspris 50 kr från:
Sweco Strategy AB

Telefon: 08 - 695 60 00
Telefax: 08 - 695 60 10
e-post: SNG@sweco.se

Regionalt anpassade analyser kan också beställas.




