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Förord

Sveriges Nya Geografi har utkommit årligen sedan 1998. Bakom publikationen står Arena för Till-
växt och konsultföretaget Sweco. Arena för Tillväxt är ett samarbete mellan Swedbank, ICA och 
Sveriges Kommuner och Landsting. Syftet med Sveriges Nya Geografi är att med hjälp av kartor 
och analyser lättöverskådligt illustrera mönster och utvecklingstendenser i Sveriges kommuner 
och på så sätt bidra till fortsatt debatt om tillväxtfrågor.

Årets upplaga av Sveriges Nya Geografi kretsar kring temat ”kommunernas framtid”. Kartorna 
och analyserna adresserar kommunernas förutsättningar för en hållbar tillväxt och utveckling, 
och framtida utmaningar och möjligheter. Årets mittuppslag är en jämförelse av ”den typiska 
kommuninvånaren” i vissa av kommungrupperna. Längst bak i skriften finns kartor över Sverige 
med kommunnamn samt Sveriges Kommuner och Landstings kommungruppsindelning.

Sveriges Nya Geografi går att ladda ner som PDF på www.arenafortillvaxt.se eller www.sweco.se. 
Välkommen att ladda ner kartorna för vidare läsning och användning. Glöm inte att ange källa.
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Sammanfattning
Hela Sverige växer tack vare ett rekordstort positivt migrationsnetto.  Allt fler kommuner tar emot nyanlän-
da, vilket leder till att befolkningstillväxten är mer spridd i landet och att fler kommuner än tidigare uppvi-
sade en positiv befolkningsutveckling under 2014. I ett längre tidsperspektiv är det dock tydligt att Sverige 
har genomgått en stark urbanisering med en stor inflyttning till storstadsregionerna och andra större städer 
med omnejd. Därmed har skillnaderna mellan Sveriges kommuner ökat, något som blir tydligt i flera av 
kartorna i årets upplaga av Sveriges Nya Geografi. 

Den stora inflyttningen från landsbygd till närmaste tätort skedde framförallt innan 80-talet. Sammantaget 
bor 85 procent av Sveriges befolkning idag i tätorter. Det finns stora skillnader mellan kommunerna vad 
gäller tätortsgrad och tätorternas lokalisering i kommunens geografiska område. Huruvida människor är 
fördelade i eller utanför tätorter inom en kommun har stor betydelse för kommunernas möjligheter att 
tillhandahålla service med hög effektivitet och kvalitet. Tillgången till service styrs till stor del av befolk-
ningsunderlaget, tätortsgraden och köpkraften. Både befolkningen och köpkraften har under en längre 
tid koncentrerats till landets storstadsregioner och större städer. Det har bidragit till att tillgängligheten 
till kommersiell och offentlig service har blivit sämre i vissa lands- och glesbygdskommuner. Tillsammans 
innebär det nya geografiska landskapet att kommunerna i Sverige står inför mycket varierande framtida 
utmaningar för att klara de kommunala åtagandena och bibehålla dagens välfärdsnivå. 

Även utmaningarna kring den egna befolkningens välmående skiljer sig åt bland Sveriges kommuner. Det 
finns ett starkt samband mellan utbildning, arbetslöshet, inkomst och hälsa och dessa samband talar för att 
utvecklingen i en kommun kan hamna i en positiv eller negativ spiral. De kommuner som kommer långt 
ner i indexet ”Hur mår kommunen” har ofta samtidigt låg utbildningsnivå, låga inkomster, hög arbetslöshet 
och höga ohälsotal. Flertalet varuproducerande kommuner hamnar lågt i indexet, men även städer som 
Landskrona och Malmö får låga tal. 

De utmaningar som flera av Sveriges kommuner står inför med en minskande köpkraft och ett krympande 
skatteunderlag samtidigt som kraven på offentlig service och tillgänglighet ökar, innebär att befolknings-
utvecklingen och invandringen blir allt viktigare för framtiden i flera av Sveriges kommuner. För att kunna 
bibehålla dagens försörjningsgrad, det vill säga att inte färre ska behöva försörja fler, kommer Sverige vara i 
behov av en fortsatt stor nettoinvandring. Samtidigt förutsätter detta att Sverige lyckas med integrationspo-
litiken och att den inkommande kompetensen tas tillvara på arbetsmarknaden och i det lokala näringslivet. 

Höstens val ledde till ett nytt politiskt landskap i Sverige. Nära var fjärde kommun har efter valet 2014 ett 
blocköverskridande styre och i en tredjedel av kommunerna råder nu ett minoritetsstyre. Detta nya politiska 
landskap, med maktskifte i nära fyrtio av kommunerna och allt fler blocköverskridande styren och minori-
tetsstyren, innebär både nya utmaningar och möjligheter. 

Oavsett politisk färg eller styre bör kommunerna arbeta aktivt för att bemöta och hantera den nya geografin 
som påverkar kommuninvånarnas vardag. Här handlar det bland annat om att stärka kopplingen till eller 
positionen i den lokala arbetsmarknadsregionen, att arbeta strategiskt med social hållbarhet, samhällspla-
nering och inte minst utveckling av kommunernas tätorter, att ta till sig digitaliseringens möjligheter och 
att hitta synergier och stärka samarbeten mellan kommuner och andra lokala aktörer. Ett strategiskt utveck-
lingsarbete kan på sikt förbättra kommunernas möjligheter att möta framtida utmaningar oavsett om det 
är en växande kommun i någon av landets storstadsregioner eller en krympande kommun som brottas med 
vikande skatteunderlag och ändrade demografiska förhållanden. 
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Rekordstor befolkningsökning
Befolkningstillväxten i Sverige under 2014 uppgick till 1,1 
procent. Det motsvarade en folkökning på 102 491 personer, 
vilket i antal personer räknat är den största ökningen någon-
sin mellan två enskilda år. Enligt SCB beror tre fjärdedelar av 
ökningen på ett positivt migrationsnetto och en fjärdedel på 
ett positivt födelsenetto. 

De senaste två årens kraftiga befolkningstillväxt har innebur-
it ett trendbrott i svensk historia. Under 2014 ökade befolk-
ningen i 248 av landets 290 kommuner, många gånger tack 
vare invandringen. Ingen regionalpolitisk åtgärd har resul-
terat i samma positiva befolkningstillväxt i så stora delar av 
landet. Samtidigt som inflyttningen från utlandet har ökat i 
absoluta tal de senaste åren är det en mindre andel inflyttare 
som, åtminstone till en början, etablerar sig i de tre storstä-
derna.  

Befolkningsutvecklingen var starkast i storstads-
områdena och i kommuner med större städer
Befolkningsutvecklingen var starkast i storstadsområdena 
och i kommuner med större städer. Stockholm och Malmö 
växte med 1,6 procent och Göteborg med 1,5 procent. För-
ortskommunerna till storstäder ökade med 1,5 procent och 
förortskommunerna till större städer ökade sammantaget 
med 0,8 procent under året. Sundbyberg hade, precis som 
förra året, rikets största befolkningstillväxt med 3,4 procent. 
I Göteborgsområdet utmärkte sig Lilla Edet med 1,6 procent 
och av förortskommunerna till Malmö hade Lomma högst 
befolkningstillväxt med 2,0 procent. Bland kommuner med 
större städer utmärkte sig Helsingborg och Halmstad med en 
befolkningsökning på 1,8 respektive 1,5 procent. Merparten 
av de etablerade universitetsstäderna hade en utveckling i 
paritet med eller något bättre än i riket.

Befolkningsökningen i storstädernas förortskommuner är 
starkt kopplad till sysselsättningstillväxten i storstadsregi-
onerna. Utvecklingen i de större städerna, som i många fall 
kan betraktas som regionala tillväxtnoder, har dock inte sam-
ma positiva effekt på omkringliggande förorter. Av 22 för-
ortskommuner till större städer har endast Knivsta, Nykvarn, 
Trosa och Habo en befolkningstillväxt som är starkare än i 
riket.

Befolkningen minskar i vissa landsbygds- och gles-
bygdskommuner
Av de fyrtiotalet kommuner som minskade i befolkning un-
der 2014, ligger tre fjärdedelar i landsbygds- och glesbygds-
områden i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämt-
land, Dalarna och Värmland. De inomregionala skillnaderna 
är dock stora, där regioncentra tenderar att växa medan om-
kringliggande landsbygd och glesbygd krymper.

Av de tio kommuner som hade kraftigast befolkningsminsk-
ning är sju glesbygdskommuner eller turism- och besöksnä-
ringskommuner i Norrlands inland. Arjeplog hade den minst 
gynnsamma utvecklingen i hela riket med -2,4 procent. År-
jäng och Bräcke hade också en kraftig tillbakagång med -1,5 
procent vardera. Inom hela gruppen turism- och besöksnä-
ringskommuner kan dock noteras att tolv av 20 faktiskt öka-
de i befolkning under 2014. Särskilt stark var utvecklingen i 
Strömstad, Åre och Norrtälje. Även vad gäller glesbygdens 
utveckling är bilden mångfacetterad. Av 20 glesbygdskom-
muner ökade åtta i befolkning under 2014, t.ex. Nordmaling 
som hade en befolkningsökning i nivå med riket.

Vad innebär detta för kommunernas framtid?
Befolkningsutvecklingen är en av de viktigaste drivkrafterna 
bakom sysselsättningstillväxten lokalt och regionalt. Med ett 
växande befolkningsunderlag ökar efterfrågan på bostäder, 
infrastruktur och service, vilket gynnar det lokalmarknadsori-
enterade näringslivet. På sikt innebär en växande befolkning 
därför förbättrade möjligheter att driva verksamheter med 
god kvalitet inom de kommunala ansvarsområdena. 

För många kommuner som haft ett vikande arbetskrafts- och 
befolkningsunderlag innebär invandringen stora möjlig-
heter, förutsatt att många väljer att etablera sig långsiktigt 
i kommunen. I Sveriges Nya Geografi 2014 konstaterades 
dock att flera av kommunerna är så kallade genomström-
ningskommuner. En stor andel av de personer som bosätter 
sig i landsbygds- och glesbygdskommuner vid tidpunkten 
för invandringen flyttar inom ett par år till storstadsregioner-
na. De kommuner som lyckas bäst med integrationsarbetet 
kommer därför att gynnas i ett långsiktigt perspektiv. 

Redan idag utgör de utrikes födda en femtedel av alla per-
soner i arbetsför ålder (25-64 år) och enligt SCB:s senaste 
befolkningsprognos kommer andelen öka till en fjärdedel 
år 2020 och nära en tredjedel år 2030. Att andelen ökar be-
ror inte bara på ett positivt migrationsnetto utan också på 
att antalet inrikes födda i arbetsför ålder minskar. För de allra 
flesta kommuner innebär det att andelen invånare i arbetsför 
ålder kommer att sjunka markant de kommande åren utan 
fler utrikes födda i befolkningen. Vinnarna kommer att vara 
de kommuner som lyckas få de nya invånarna att bo kvar i 
kommunen. 

Hela Sverige växer
Den 31 december 2014 uppgick Sveriges folkmängd till 9 747 355 personer efter en befolkningstillväxt 
på 1,1 procent det senaste året. Befolkningsökningen var rekordstor tack vare ett positivt migrations-
netto, vilket har bidragit till att nästan alla kommuner växer. Flera kommuner är dock så kallade ge-
nomströmningskommuner. En stor andel av de personer som invandrar till Sverige bosätter sig först i 
landsbygds- och glesbygdskommuner för att inom ett par år flytta vidare till storstadsregionerna.
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Hela Sverige växer

1,2 till 3,4 % (77 st.)

0,8 till 1,1 % (71 st.)

0,1 till 0,7 % (100 st.)

- 2,4 till 0,0 % (42 st.)

Riket: 1,1 %

KARTAN VISAR

Befolkningsutvecklingen under 2014, i 
procent. Datakälla: SCB.  

VÄRDEN

1. Sundbyberg
2. Knivsta
3. Nykvarn
4. Hylte
5. Tyresö

3,4 %
3,4 %
3,1 %
2,8 %
2,5 %

1. Arjeplog
2. Årjäng
3. Bräcke
4. Berg
5. Åsele

-2,4 %
-1,5 %
-1,5 %
-1,3 %
-1,3 %

1,1 %
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Urbaniseringen har lett till ökade skillnader mellan 
kommunerna 
År 2014 var det 40 år sedan kommunblocksreformen i hu-
vudsak avslutades. Under den perioden har andelen invå-
nare som bor i de tre storstadslänen ökat från 47,5 till 52,5 
procent. I de tre storstäderna bor idag över 1,7 miljoner 
människor – ett antal som enligt SCB beräknas öka med nära 
40 procent de kommande 40 åren. Det är framför allt ett po-
sitivt migrationsnetto och födelsenetto som bidragit till en 
kraftig befolkningstillväxt i storstäderna. 

Ytterligare 2,9 miljoner bor i landets större städer, vars invå-
narantal stigit med nästan 25 procent sedan 1974 och för-
väntas öka ytterligare 17 procent de kommande 40 åren. 
Orsakerna till den växande befolkningen är både ett positivt 
födelsenetto och ett positivt inflyttningsnetto från övriga 
landet och andra länder. I högskole- och universitetsstäder  
kan inflyttningen härledas till regionaliseringen av högre ut-
bildning och att allt fler unga väljer att flytta för att studera.

Det är dock förortskommunerna till Stockholm, Göteborg 
och Malmö och till de större städerna som haft den största 
befolkningsökningen. Av de 50 kommuner i Sverige med 
kraftigast befolkningsökning är 35 förortskommuner, i hu-
vudsak i storstadsområdena. I topp ligger Värmdö som har 
ökat med 163 procent. I Stockholms län har, med undantag 
av Danderyd, samtliga kommuners befolkning ökat betydligt 
mer än i riket. 

Samtidigt har befolkningsunderlaget minskat i över hälften 
av alla landets kommuner. Den största minskningen har skett 
i glesbygdskommuner (-24 %) och turism- och besöksnä-
ringskommuner i norra Sverige (-24 %) samt i ett antal kom-
muner i Örebro och Värmlands län. Glesbygdskommunerna 
som grupp förväntas tappa ytterligare 10 procent av befolk-
ningsunderlaget de kommande 40 åren.

Olika utmaningar i växande och krympande kom-
muner
Befolkningsutvecklingen de senaste 40 åren har inneburit 
att skillnaderna mellan kommunerna ökat. Medan Sveriges 
minsta kommun, Bjurholm, har minskat från cirka 3 500 till 
2 500 invånare har Stockholm ökat från cirka 671 000 till 912 
000 invånare. Idag har totalt 48 kommuner färre än 8 000 in-
vånare vilket ansågs vara en lägstanivå vid kommunblocks-
reformen för att kommunerna skulle vara ekonomiskt bär-
kraftiga, ha ett differentierat näringsliv samt kunna garantera 
tillgången till god kommunal service.

Sedan kommunblocksreformen avslutades 1974 har dess-
utom kommunernas åtagande utökats väsentligt. Exempel 
är  kommunaliseringen av skolan, nya regleringar och kom-
munala ansvar inom socialtjänstområdet och miljöområdet 

samt att ansvaret för äldreomsorg och psykiatrisk öppenvård 
har överförts från landstingen till kommunerna.

Urbaniseringen har därmed inneburit allt större utmaning-
ar för såväl växande som krympande kommuner. Växande 
kommuner ställs inför utmaningar som bostadsbrist och sti-
gande bostadspriser, trängsel i transportsystemet och ökade 
investeringsbehov i t.ex. skolor och förskolor. Krympande 
kommuner i allmänhet och glesbygdskommuner i synnerhet 
ställs inför utmaningen att säkerställa fortsatt goda levnads-
villkor och en kvalitativ service, när skatteunderlaget minskar 
för den offentliga sektorn och marknadsunderlaget för den 
privata. 

Strategier för framtida utmaningar
Ökade skillnader mellan stad och land diskuteras alltmer till-
sammans med frågan om behovet av en ny kommunreform. 
I många delar av landet förstärker utvecklingen behovet av 
att dela och samordna resurser inom den kommunala verk-
samheten för att klara av att upprätthålla en god service 
till medborgarna. Idag sker mellankommunal samverkan 
genom gemensamma nämnder, kommunalförbund, bolag 
och informella nätverk. Vanligt förekommande är samverkan 
inom de tekniska områdena, som avfallshantering, VA-frågor, 
kollektivtrafik och räddningstjänst men även inom andra om-
råden förekommer samarbete, t.ex. kring gymnasieskola. An-
dra exempel är näringslivsutveckling, turism och marknads-
föring. I praktiken kan därför en ”partiell” kommunreform 
sägas ha ägt rum.

En gemensam nämnare för både växande och krympande 
kommuner är att många under de senaste två decennierna 
har arbetat med tillväxtmål och tillväxtstrategier. Motsatsen 
har setts som ett nederlag snarare än en ansvarsfull lokal an-
passning. Med ett minskande befolkningsunderlag och en 
större andel äldre ökar behovet av att diskutera strategier 
för att kunna tillhandahålla en god och likvärdig service med 
mindre resurser. Studieförbundet Näringsliv och Samhälle 
(SNS) och Centrum för Kommunstrategiska Studier (CKS) har 
undersökt åtgärder i kommuner där det inte är aktuellt att 
ta fram en tillväxtstrategi. De åtgärder som lyfts fram i dessa 
studier är effektiviseringar tillsammans med resursförflytt-
ning och besparingar, samverkan med civilsamhället och 
mellankommunal samverkan. Med en aktiv, medveten och 
öppen anpassningspolitik kan krympande kommuner an-
passa sin verksamhet till nya förutsättningar på ett strategiskt 
och för medborgarna transparent och demokratiskt sätt. 

Urbaniseringstider
Sedan kommunblocksreformen avslutades år 1974 har den långsiktiga befolkningsutvecklingen ökat 
skillnaderna mellan kommunerna. Den starka urbaniseringstrenden medför utmaningar såväl för väx-
ande som krympande kommuner. Samtidigt är det ovanligt med uttalade lokala anpassningsstrategier 
för att möta de utmaningar som ett vikande befolkningsunderlag innebär. 
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Urbaniseringstider

19,3 till 162,7 % (92 st.)

0,1 till 19,2 % (65 st.)

-14,9 till 0,0 % (71 st.)

- 42,3 till -15,0 % (62 st.)

Riket: 19,2 %

KARTAN VISAR

Befolkningsutvecklingen från 1974 fram 
till 2014, i procent. Datakälla: SCB. 

VÄRDEN

1. Värmdö
2. Knivsta
3. Vaxholm
4. Vallentuna
5. Håbo

162,7 %
156,1 %
129,3 %
118,9 %
115,6 %

1. Åsele
2. Hällefors
3. Överkalix
4. Sorsele
5. Hagfors

-42,3 %
-39,1 %
-39,0 %
-37,3 %
-36,5 %

19,2 %Riket
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Vardagsgeografin stannar inte vid kommun-
gränserna
Att allt fler människor har möjlighet att pendla till arbetet och 
väljer att göra så har medfört att tidigare solitära arbetsmark-
nader i allt högre grad knyts samman till nya och större regio-
ner. Denna regionförstoringsprocess har positiva effekter på 
samhällsekonomin. Individer får bättre tillgång till utbildning 
och arbete, samtidigt som näringslivet får lättare att hitta 
kompetens och kundgrupper. Förbättrade pendlingsmöjlig-
heter har även bidragit till att fler kommuner belägna utanför 
de regionala kärnorna har blivit attraktivare för boende och 
verksamheter. Detta mönster kan ses i Stockholm–Mälar-
dalen; ju kortare restid till Stockholm, desto (generellt sett) 
starkare befolkningsutveckling, högre sysselsättning, högre 
fastighetsvärden och så vidare. 

I vardagens geografi blir kommunernas administrativa grän-
ser därmed allt mindre relevanta och det finns tecken på att 
invånarnas kommuntillhörighet minskar i betydelse, inte 
minst i storstadsregionerna. Där tenderar människor att i för-
sta hand identifiera sig med sitt eget bostadsområde, närom-
råde, som är betydligt mindre än dagens kommuner. Det är i 
den mikrolokala geografin man engagerar sig och ställer krav 
på god service. 

Arbetsmarknadsregionerna blir större och färre
Regionförstoringen har inneburit att antalet lokala arbets-
marknadsregioner (LA-regioner)  i Sverige har minskat över 
tid och att den genomsnittliga storleken på varje arbets-
marknadsregion har ökat. Mellan åren 1985-2013 minskade 
antalet LA-regioner från 126 till 73 stycken. De senaste 30 
årens regionförstoring har framförallt skett i södra Sverige 
samt i vissa delar av Norrland. 
 
De största LA-regionerna räknat i antalet kommuner är kon-
centrerade till de tre storstadsområdena. I Stockholm-Solna 
ingår sammanlagt 36 kommuner, i Malmö-Lund 28 kommu-
ner och i Göteborgs LA-region totalt 18 kommuner. De kom-
mande 15 åren förväntas dessa LA-regioner fortsätta växa i 
takt med att befolkningsunderlaget ökar och kommunikatio-
nerna förbättras. 

Även om det har skett en regionförstoring i LA-regioner-
na Östersund, Sundsvall, Arjeplog och Gällivare de senaste 
decennierna är antalet kommuner som knutits samman vä-
sentligt färre i norra än i södra Sverige – på grund av ytmäs-
sig storlek, gleshet, ett begränsat befolkningsunderlag och 
sämre kommunikationsmöjligheter. Vissa kommuner som 
Arjeplog och Gällivare präglas dock av en näringslivsstruktur 
(t.ex. gruv- och biltestverksamhet) där behovet av inpendla-
res kompetens är tydlig. Båda kommunerna tillhör också de 
20 kommuner i Sverige där inpendlingen har ökat mest un-
der 2000-talet. 

Även om de flesta kommunerna har en pendlingsinterak-
tion med omkringliggande kommuner utgör fortfarande 
25 kommuner solitära arbetsmarknadsregioner. Ungefär två 
tredjedelar ligger i norra Sverige. I södra och mellersta Sveri-
ge är det främst kommuner med ett vikande befolkningsun-
derlag och relativt sett långa avstånd till större städer. Bland 
kommungruppen större städer är Örnsköldsvik den enda 
kommunen som under 2013 utgjorde sin egna lokala arbets-
marknad. Botniabanans sträckning upp till Umeå gör det 
dock troligt att Örnsköldsvik så småningom uppgår i Umeås 
arbetsmarknadsregion. 

Tudelad utveckling i södra Sverige
I kartan framgår tydligt att södra Sverige uppvisar en tudelad 
utveckling. I de sydvästliga kommunerna, från Vänerns sydli-
gaste spets och ner till Malmö, har befolkningsutvecklingen 
överlag varit god och antalet LA-regioner har successivt mins-
kat allt eftersom sambanden mellan kommunerna stärkts. 
I sydöst, från södra Östergötland ner till Kalmar, Kronoberg 
och Blekinge har få kommuner haft en positiv befolknings-
utveckling över tid. I delar av Kronoberg och längs med den 
östliga kuststräckan har regionförstoringen varit obefintlig. 

Förbättrade pendlingsmöjligheter en förutsättning 
för fortsatt regionförstoring 
Ett grundantagande är att ju fler människor som finns inom 
en gemensam arbetsmarknad, desto större är möjligheter-
na till ökad ekonomisk tillväxt. Detta framgår tydligt av den 
utveckling som har skett i storstadsregionerna, där befolk-
ningsutvecklingen och regionförstoringen med allt fler kom-
muner i en och samma LA-region har gått hand i hand. 

Det senaste decenniet har emellertid den geografiska regi-
onförstoringen planat ut. Istället har det skett en så kallad 
regionförstärkning genom att befolkningen växer och kon-
centreras till allt färre kommuner. Större infrastrukturinveste-
ringar, inte minst i spårburen höghastighetstrafik, kan dock 
förväntas knyta ihop ännu fler arbetsmarknadsregioner un-
der de kommande årtionden. 

Hur sträckningen av höghastighetsbanan kommer att se ut 
och var tågen kommer att stanna får en avgörande betydel-
se för utvecklingen i många kommuner, inte minst i Jönkö-
ping, Kronoberg, Kalmar, Blekinge och Skåne. Utredningar 
kring höghastighetsbanans sträckning pågår just nu på såväl 
nationell som regional och kommunal nivå med hänsyn till 
Sverigeförhandlingen.  I planeringen för framtida infrastruk-
tursatsningar är det viktigt att även se till sociala och miljö-
mässiga aspekter av en ökad rörlighet, exempelvis genom att 
främja ett hållbart resande som är tillgängligt för alla. 

Vardagens geografi
Gränserna för vardagens geografi – de ytor som vi dagligen rör oss över – sätts framför allt av resor 
mellan bostad och arbete, det vill säga arbetspendling. Idag pendlar cirka en tredjedel av Sveriges 
förvärvsarbetande befolkning över en kommungräns och trenden de senaste 30 åren visar att allt fler 
kommuner ingår i en och samma arbetsmarknadsregion. I takt med att näringslivet förändras, infra-
strukturen byggs ut och kollektivtrafiken förbättras fortsätter Sveriges vardagsgeografi att förändras. 
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Vardagens geografi
KARTAN VISAR

Befolkningsutvecklingen från 1974 fram 
till 2014, i procent. De grövre grå linjerna 
avser gränserna för de lokala arbetsmark-
nadsregionerna1 (2013). De vita tunnare 
linjerna avser kommungränserna (2014). 
Datakälla: SCB. 

VÄRDEN

19,3 till 162,7 % (92 st.)

0,1 till 19,2 % (65 st.)

-14,9 till 0,0 % (71 st.)

- 42,3 till -15,0 % (62 st.)

Riket: 19,2 %
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Stor variation i tätortsgrad mellan kommunerna
Tätortsgraden har stor betydelse för kommunernas förut-
sättningar att tillhandahålla service och infrastruktur. En 
kommun med hög tätortsgrad och där avstånden mellan 
tätorterna är korta har exempelvis goda förutsättningar att 
tillhandahålla en kostnadseffektiv service. Som kartan visar 
finns det stora skillnader i tätortsgrad, det vill säga hur stor 
andel av kommunens invånare som bor i tätorter. Tätortsgra-
den varierar mellan 32 och 100 procent. Det höga rikssnittet 
på 85 procent beror framförallt på att en stor del av Sveriges 
befolkning är koncentrerad till kommuner i storstadsområ-
den där tätortsgraden generellt sett är mycket hög. 

De kommungrupper som har allra högst tätortsgrad är fram-
förallt storstäder och förortskommuner till storstäder. I Stock-
holm, Göteborg och Malmö är tätortsgraden 100 procent, 
vilket innebär att den totala befolkningen i dessa kommuner 
bor i tätortsmiljöer. 

Av kartan framgår att tätortsgraden är relativt hög i samtli-
ga kommuner med större städer. Detta gäller exempelvis för 
många kommuner i Mälarregionen (t.ex. Eskilstuna, Västerås, 
Uppsala och Örebro). Även större städer längs norrlandskus-
ten tenderar att ha en hög tätortsgrad. Detta gäller exempel-
vis för Gävle, Umeå och Luleå. Tätortsgraden i Sundsvall är 
strax under rikssnittet. Av kommunerna i inlandet utmärker 
sig både Gällivare och Kiruna, med 85 respektive 90 procent. 

Tätortsgraden är framförallt låg i glesbygdskommuner, pend-
lingskommuner samt turism- och besöksnäringskommuner. 
Ett flertal kommuner i Jämtlands län har en tätortsgrad som 
understiger 60 procent. I Berg bor exempelvis endast 32 pro-
cent av befolkningen i tätort. Även om tätortsgraden gene-
rellt sett är högre i många kommuner i södra Sverige finns 
det kommuner som avviker från detta mönster. I exempelvis 
Lekeberg, Hörby och Torsås är tätortsgraden betydligt lägre i 
jämförelse med respektive grannkommuner. 

Folkomflyttningen till tätorter är i stort sett avslu-
tad
Historiskt sett skedde den största folkomflyttningen från 
land till tätorter under 1900-talet i samband med industria-
liseringen. Runt 1930 inträffade den demografiska brytpunk-
ten i Sverige, det vill säga att lika många bodde i städer som 
på landsbygden. Inflyttningen till städer ökade därefter kon-
tinuerligt och sedan ytterligare i samband med det så kallade 
miljonprogrammet under 1960- och 70-talen. Från industri-
aliseringens början fram till slutet av 1900-talet ökade tät-
ortsgraden sammantaget från 15 procent till 80 procent. De 
senaste årtiondena har dock andelen av befolkningen som 
bor i tätort varit relativt stabil. Tätortsgraden har endast ökat 
med fyra procentenheter mellan 1970 och 2014, från 81 till 
85 procent. 

Vad påverkar tätortsgraden?
Det finns många faktorer som påverkar tätortsgraden. Kom-
munens area och karaktär (den lokala geografin, huvudsaklig 
sysselsättning, markanvändning, etc.) är några parametrar. 
I kartan framgår att kommuner som är små till ytan tende-
rar att ha en högre tätortsgrad än kommuner som är stora. 
Det finns dock flera undantag. Detta gäller exempelvis för 
kommunerna Vara, Herrljunga, Grästorp, Hörby och Torsås, 
samtliga med en större andel sysselsättningstillfällen inom 
jordbruk än länet och övriga riket. 

Även om tätortsgraden tenderar att vara lägre i många kom-
muner som är stora till ytan finns även här undantag. Gruv-
kommunerna Kiruna och Gällivare är båda stora till ytan och 
har en tätortsgrad som överstiger rikssnittet. Anledningen är 
att de flesta som bor i Kiruna och Gällivare bor i gruvorterna. 

Tätortsgraden påverkar kommunernas förutsätt-
ningar att tillhandahålla samhällsservice 
Kommunens geografiska bosättningsmönster kan som kon-
staterats bero på flera saker, t.ex. lokal geografi, markanvänd-
ning, näringslivsstruktur och vilka företag som varit domine-
rande. Hur människor är fördelade i och utanför tätorter inom 
en kommun får stor betydelse för kommunernas möjligheter 
att tillhandahålla service med hög effektivitet och kvalitet. 

Samtidigt växer behoven av och anspråken på samhällsservi-
ce stadigt – och dessutom snabbare än resurserna. Det beror 
på flera saker. Antalet äldre i behov av vård och omsorg ökar 
och den tekniska utvecklingen ger nya möjligheter att hjälpa 
människor, vilket skapar nya förväntningar och behov. Dess-
utom växer människors anspråk på samhällstjänster, vilket i 
mångt och mycket är en generationsfråga. Den generation 
som idag börjar bli gammal har helt andra anspråk på äldre-
omsorg än tidigare generationer. På liknande sätt har unga 
vuxna helt andra anspråk på barnomsorg och annat stöd från 
samhället. Detta har inte minst IT-utvecklingen bidragit till, 
eftersom den gör oss till mer välinformerade och krävande 
samhällsmedborgare. 

Urbaniseringen på mikronivå visar på betydelsen av strate-
gisk samhällsplanering på kommunal nivå för att hantera 
samhällsservice både i tätorterna och utanför. Eftersom för-
utsättningarna för samhällsservicen i hög grad påverkas av 
tätortsgraden och på vilket sätt tätorterna är lokaliserade 
inom kommungränsen, är det viktigt att beakta tätortsstruk-
turen i det kommunala utvecklingsarbetet. 

Urbanisering på mikronivå
Urbaniseringen är inget nytt fenomen. En allt större del av Sveriges befolkning bor i storstadsområ-
dena och i kommuner med större städer. Urbanisering handlar dock inte enbart om en flyttström från 
landsbygdskommuner till landets större städer. Genom att se till kommunernas tätortsgrad går det 
även att illustrera urbaniseringen på en mikronivå, det vill säga hur stor andel inom kommunen som 
bor i tätorter.  Bilden av urbaniseringen ser delvis annorlunda ut på mikronivå och visar på betydelsen 
av strategisk samhällsplanering på kommunal nivå.
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Andelen av kommunens invånare som bor 
i tätorter 2014, i procent. Som tätort avses 
tätbebyggda områden med minst 200 in-
vånare och där avstånden mellan husen är 
mindre än 200 meter. Datakälla: SCB.

85,4 till 100,0 % (68 st.)

75,1 till 85,3 % (86 st.)

60,1 till 75,0 % (91 st.)

32,1 till 60,0 % (45 st.)

Riket: 85,4 %

Urbanisering på mikronivå

VÄRDEN

1. Stockholm
2. Solna
3. Danderyd
4. Malmö
5. Täby

100,0 %
100,0 %
 99,9 %
 99,4 %
 99,3 %

1. Berg 
2. Orust
3. Tanum
4. Bjurholm
5. Lekeberg

32,1 %
36,9 %
40,9 %
41,0 %
42,8 %

85,4 %Riket
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Tillgängligheten till service är ett sammantaget mått som 
rankar Sveriges kommuner utifrån tillgång till mataffär och 
vårdcentral inom fem minuter med bilresa. De två variabler-
na är valda utifrån premissen att det är en indikator för kom-
mersiell och en indikator för offentlig service. Dessutom är 
tillgänglighet till vård och livsmedel relevant för hela befolk-
ningen oavsett ålder och skede i livet. En begränsning är att 
måttet mäter tillgänglighet med bil, vilket inte är självklart att 
alla har.  Måttet säger inte heller något om kvaliteten på den 
service som finns tillgänglig.  

Mörkblå färg i kartan innebär att servicetillgängligheten är 
mycket hög, det vill säga att en stor andel av kommunens be-
folkning har nära till både vårdcentral och mataffär. Den gula 
färgen i kartan indikerar att servicetillgängligheten är låg. Att 
det är få kommuner som rankas bättre än rikets indexvärde 
(100) beror på att en stor andel av Sveriges befolkning är kon-
centrerad till storstadsområdena, där tillgången till service 
generellt sett är mycket hög.

Förändringar i servicestrukturen påverkar tillgäng-
ligheten 
Urbaniseringen och befolkningens flyttmönster påverkar ser-
vicestrukturen i Sverige. Historiskt har nästintill varje mindre 
ort haft en egen närbutik eller lanthandel. Idag ser bilden an-
norlunda ut. Sedan mitten på 90-talet har en fjärdedel av alla 
dagligvarubutiker lagts ner och antalet småbutiker minskat 
med två tredjedelar2. En generell trend är att de allra största 
butikerna blivit betydligt fler och dessutom ännu större. 

Om kommunen har en tät geografi och avstånden mellan 
tätorterna är små behöver denna utveckling inte alltid inne-
bära en dramatiskt försämrad servicetillgänglighet. Men i 
vissa fall kan ett minskat serviceutbud få stora konsekvenser 
eftersom det påverkar möjligheten att bo, leva och verka på 
dessa orter. Att ett ökat befolkningsunderlag på en ort bidrar 
till en större efterfrågan på utbud av service är givet. Men det 
finns också studier som pekar på att tillgången till service 
faktiskt påverkar människors val av boendeort och därmed 
inflyttningen.  

Närmare till mataffären än till vårdcentralen
I kartan mäts tillgängligheten till vårdcentral och mataffär 
som ett sammanvägt mått. Om dessa variabler studeras var 
för sig är det tydligt att fler medborgare har närhet till mat-
affär än till vårdcentral, vilket är naturligt med tanke på att 
besöken till vårdcentralen är mindre frekventa.  Andelen som 
har tillgång till en mataffär inom fem minuters bilresa varierar 
mellan 52 och 100 procent. I riket är motsvarande siffra 85 
procent av befolkningen. Även om fler har nära till mataffä-
ren drabbas de som inte har det desto mer. Inte minst vissa 
grupper, t.ex. billösa och äldre, som inte dagligen reser till ett 
jobb där de passerar en mataffär. 

Tillgängligheten till närmaste vårdcentral är betydligt sämre i 
många kommuner och variationen är mycket större. Andelen 
som har tillgång till en vårdcentral inom fem minuters resväg 
varierar från åtta till 100 procent. Kommuner där en stor an-
del av befolkningen har långt till en vårdcentral är Nordma-
ling, Sävsjö, Gagnef, Tranemo och Tanum. 

Hög befolkningstäthet innebär hög servicetill-
gänglighet
De kommungrupper som har högst servicetillgänglighet är 
framförallt storstäder och förortskommuner till storstäder, 
medan lägst tillgänglighet till service återfinns i framförallt 
glesbygdskommuner. Lägst servicetillgänglighet har t.ex. 
Bräcke, Nordmaling, Robertsfors och Överkalix. I Bräcke har 
exempelvis 54 procent av medborgarna tillgång till en mataf-
fär inom fem minuters avstånd och 45 procent av medborg-
arna har tillgång till vårdcentral inom fem minuters avstånd 
med bil. Bland de kommuner som har begränsad tillgänglig-
het finns även vissa förortskommuner till storstäder, exem-
pelvis Värmdö och Bollebygd. 

Överlag visar statistiken att det finns ett samband mellan 
servicetillgänglighet och tätortsgrad (se sid 10-11). De kom-
muner som har god servicetillgänglighet är också kommuner 
där en stor del av befolkningen bor i tätorter. Detta beror på 
att en hög koncentration av människor på en mindre geogra-
fisk yta leder till ett större utbud av och en bättre tillgänglig-
het till service.

Digitaliseringen avgörande för framtida servicelös-
ningar
I samband med att befolkningsstrukturer förändras och allt 
fler bosätter sig i städer behövs nya servicelösningar och ett 
utökat samarbete. Det finns många goda exempel där inte 
minst digitaliseringen möjliggör för nya smarta lösningar. I 
Stavsjö tätort, mellan Norrköping och Nyköping, har exem-
pelvis invånare gått samman och startat en digital lanthan-
del. Maten beställs via en webbsida och levereras till fören-
ingshuset i Stavsjö där den förvaras i ett gemensamt kylrum. 
Digitala lösningar börjar även erbjudas inom vården. Exem-
pelvis i Storuman kommun där Västerbottens läns landsting 
nyligen har öppnat Sveriges första virtuella hälsorum. I flera 
kommuner, till exempel Västerås, sker också försök med digi-
talisering inom hemtjänst – t.ex. trygghetslarm, kameraöver-
vakning och bildskärmskommunikation. 

Fortsatta investeringar i bredbandsutbyggnad i hela landet 
kommer därmed att vara en viktig faktor för att kunna erbju-
da god service, när allt fler tjänster kan tillhandahållas digi-
talt. Framtidens serviceerbjudande kommer sannolikt även 
kräva att man tar tillvara på möjliga synergier mellan offentlig 
och kommersiell service, t.ex. samutnyttjande av lokaler allt 
eftersom digitaliseringen minskar behovet av fysiska möten. 

Tillgängligheten till service
Tillgängligheten till service är en viktig del av kommuners attraktivitet. Behovet av att handla mat eller 
besöka en vårdcentral ser likadant ut oavsett vilken kommun vi bor i. Förutsättningarna att uträtta 
dessa sysslor skiljer sig däremot åt. Fortsatt bredbandsutbyggnad, nya digitala lösningar och ökad sam-
verkan är viktiga faktorer för att utjämna skillnaderna mellan stad och land. 
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Riket: Index 100

Data saknas (1 st.)

250,1 till 425,8 (60 st.)

170,0 till 250,0 (78 st.)

100,1 till 169,9 (79 st.)

0,0 till 100,0 (72 st.)

Tillgängligheten till service

VÄRDEN

Tillgängligheten till service är ett samman-
taget mått som rankar Sveriges kommuner
utifrån tillgång till mataffär och vårdcentral 
inom fem minuter med bilresa (2012). Lågt 
värde innebär att servicetillgängligheten 
är god, det vill säga att en stor andel av 
kommunens befolkning har nära till både 
vårdcentral och mataffär. Högt värde in-
dikerar att servicetillgängligheten är låg. 
Datakälla: Jordbruksverket och egna be-
räkningar. 

1. Danderyd
2. Stockholm
3. Sundbyberg
4. Solna
5. Järfälla

0,0
0,0
0,0
0,0
2,5

1. Bräcke
2. Nordmaling
3. Robertsfors
4. Överkalix
5. Askersund

425,8
413,4
409,8
394,7
377,6

100Riket
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Den stora kartan visar hur många kvadratmeter (kvm) bo-
ende ett genomsnittligt hushåll får för sin disponibla årsin-
komst. Detta är framräknat genom genomsnittspris per kvm 
villa och den disponibla årsinkomsten per konsumtions-
enhet (hushåll) i Sveriges kommuner. Den lilla kartan visar 
annonseringstiden i antal dagar från första annonsering till 
kontraktsdag för villor och bostadsrätter. Tillsammans ger 
dessa två kartor en intressant bild av kommunens tillgänglig-
het, det vill säga hur lätt det är att etablera sig i kommunen 
och attraktivitet. 

Från 5 till 105 kvm
I genomsnitt får ett hushåll3 15,8 kvm för sin årsinkomst, men 
spridningen mellan landets kommuner och olika kommun-
grupper är stor. Flest kvm i förhållande till den disponibla 
inkomsten får invånarna i norra Sveriges glesbygds- och 
varuproducerande kommuner där en årsinkomst kan räcka 
till 100 kvm. Minst kvm får hushållen i landets storstäder och 
dess förortskommuner. Dyrast är det i Stockholm med om-
nejd där en årsinkomst räcker till mellan fem och tio kvm. 
Invånare i Åsele får nästan 23 gånger så stor bostadsyta för 
årsinkomsten än invånare i Solna, 105 jämfört med 4,6 kvm. 
Även i vissa turism- och besöksnäringskommuner, t.ex. So-
tenäs (7,2 kvm) och Båstad (9,3 kvm), får invånarna relativt 
få kvm för årsinkomsten, där den stora efterfrågan på som-
marboenden driver upp priserna. Få kvm för en årsinkomst 
får även invånarna i pendlingskommuner som Alingsås (11,6 
kvm) och Höganäs, Trelleborg och Ängelholm (12,7 kvm) 
samt i vissa kommuner i tätbefolkade regioner som exem-
pelvis Simrishamn (11,6 kvm) och Landskrona (11,7 kvm). I 
Höganäs och Ängelholm påverkas priserna av att dessa kom-
muner är kustkommuner och bostadspriserna påverkas av 
efterfrågan på sommarhus. 

Stora regionala skillnader i efterfrågan på bostäder 
Låga bostadspriser är inte enbart positivt eftersom det ofta 
avspeglar en svag efterfrågan på bostadsmarknaden. Det i 
sin tur kan göra det svårare att finansiera ett bostadsköp ge-
nom banklån. Ett sätt att mäta efterfrågan på bostäder är an-
nonseringstiden i respektive kommun.  

Den genomsnittliga annonseringstiden för villor och bo-
stadsrätter4  varierar stort mellan olika kommuner och regio-
ner. Bengtsfors, Järfälla, Upplands-Bro, Stockholm och Melle-
rud har kortast annonseringstid på cirka 27 dagar. Detta kan 
jämföras med Övertorneå och Kramfors där annonseringsti-
den är cirka 136 dagar. Sammantaget är den genomsnittliga 
annonseringstiden i större städer 62 dagar och i förortskom-
muner 49 dagar. I varuproducerande kommuner uppgår an-
nonseringstiden istället till 75 dagar. 

Annonseringstiden har också ökat de senaste åren (2012-
2014) i framför allt glesbygdskommuner och varuproduce-

rande kommuner, men även i vissa storstadsområden. En 
förklaring till längre annonseringstider i vissa kommuner i 
storstadsregionerna anses vara Finansinspektionens beslut i 
oktober 2010 om att införa ett bolånetak på 85 procent av 
köpeskillingen. Stigande prisnivåer och ökade krav på egen-
finansiering får allt fler att sälja först och köpa sen, vilket en-
ligt mäklare runt om i Sverige innebär att säljaren har råd att 
vänta ut önskat pris. Överlag har dock försäljningstiderna 
minskat i framförallt Stockholmsregionen då utbudet mins-
kat medan efterfrågan på villor och bostadsrätter ökat.

Höga såväl som låga bostadspriser är ett tillväxt-
hinder
De höga och ökande bostadspriserna i storstadsregionerna 
kan inte enbart förklaras av urbaniseringen, eftersom inri-
kes flyttnetto är en förhållandevis liten komponent i befolk-
ningstillväxten. Efterfrågan på bostäder drivs till stor del av 
de befintliga invånarnas förändrade livsförhållanden och 
preferenser. I Stockholm är det i första hand personer som 
redan är etablerade på bostadsmarknaden som köper de 
nybyggda lägenheterna. Den höga kontantinsatsen skapar, 
tillsammans med långa köer för hyresrätter, en inträdesbar-
riär för unga, studenter och andra grupper som saknar fast 
anställning. Nybyggnation kan bidra till flyttkedjor som frigör 
”billigare bostäder” och bostäder av olika storlek. Effekten är 
dock otillräcklig i förhållande till de behov som finns. 

Många anser att situationen på bostadsmarknaden hotar 
den framtida tillväxten. En konsekvens av de generellt höga 
bostadspriserna i storstadsregionerna och inte minst i ny-
byggda områden är ökad segregation, där vissa socioeko-
nomiskt svagare grupper blir hänvisade till områden med 
fler och billigare hyresrätter. Bostadsbristen i storstadsregio-
nerna anses också generellt vara ett hot mot den framtida 
tillväxten då många företag upplever att det är svårt att re-
krytera på grund av svårigheter att hitta en bostad. En annan 
konsekvens är hushållens växande skulder. I början av 2006 
växte hushållens bostadslån med drygt 15 procent per år 
enligt SCB. Tillväxttakten mattades sedan av successivt och i 
april 2015 låg tillväxttakten på 6,9 procent.

Sjunkande bostadspriser är en realitet i flertalet gles- och 
landsbygdskommuner där bostadspriserna redan är låga, 
bland annat på grund av en långvarigt minskande befolk-
ning. Om produktionskostnaderna är högre än marknadsvär-
det på bostäder blir nybyggnationen låg och renoveringar 
olönsamma. Svårigheten att finansiera köp av bostäder och 
osäkerheten kring en försäljning bidrar till ett lågt utbud av 
bostäder. Detta kan i sin tur leda till bostadsbrist som för-
hindrar flyttkedjor och därmed skapar inlåsningseffekter. 
Tillgången till bostäder utifrån människors olika behov och 
preferenser kan därför vara ett tillväxthinder även i t.ex. gles-
bygds- och landsbygdskommuner.

Så många kvm får du för din årsinkomst
Det råder stora regionala skillnader gällande efterfrågan och utbudet av bostäder på Sveriges lokala 
bostadsmarknader. Vissa kommuner har ett överskott av bostäder och i flera fall har lägenheter stått 
tomma under lång tid. I andra kommuner råder en kraftig bostadsbrist. Särskilt svårt är det att få en 
bostad i storstadsregionerna, en situation som bidrar till hushållens höga skuldsättning och inlåsnings-
effekter på bostadsmarknaden. Inlåsningseffekter finns även på svaga bostadsmarknader. Höga såväl 
som låga bostadspriser kan vara ett tillväxthinder. 
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35,1 till 105,4 (39 st.)

15,9 till 35,0 (142 st.)

10,1 till 15,8 (68 st.)

4,6 till 10,0 (40 st.)

Riket: 15,8 kvm / årsinkomst

Data saknas (1 st.)

STORA KARTAN VISAR

Antalet kvadratmeter (kvm) i boendeyta som en kom-
muninvånare får för den genomsnittliga disponibla 
årsinkomsten per konsumtionsenhet/hushåll i en kom-
mun. Statistiken avser villor (2014). Datakälla: Mäklar-
statistik och egna beräkningar. 

Så många kvm får du för din årsinkomst

LILLA KARTAN VISAR

Genomsnittlig försäljningstid, d.v.s. tiden från första an-
nonsering till kontraktsdag. Statistiken avser villor och 
bostadsrätter (2012-2014). Datakälla: Mäklarstatistik. 

Riket: 42,6 dagar

Data saknas (3 st.)

90,1 till 136,0 (28 st.)

60,1 till 90,0 (118 st.)

42,7 till 60,0 (81 st.)

26,7 till 42,6 (60 st.)
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Förändringen av den totala köpkraften mäts genom utveck-
lingen av lönesummorna för kommunernas nattbefolkning. 
Köpkraftsutvecklingen har betydelse för det lokala näringsli-
vet, t.ex. dagligvaru- och sällanköpshandel, restauranger och 
serviceföretag, men påverkar även kommunernas skatteun-
derlag och därmed förmåga att bedriva ett utvecklingsarbe-
te och finansiera offentlig service. 

Köpkraften växer i hela Sverige, men koncentreras 
till regionala centra
Under de senaste åtta åren har köpkraften i Sveriges kom-
muner ökat med i genomsnitt 18 procent. Utvecklingen var 
särskilt stark i början av tidsperioden 2005-2007, något sva-
gare under krisåren 2008-2010 och ökade återigen under 
2011-2013. Köpkraften har haft en starkt positiv utveckling i 
Sveriges regioncentra, det vill säga större städer som är cen-
trala orter i en region. Utvecklingen har varit särskilt positiv i 
storstäderna och dess förortskommuner, samt i landets gruv-
kommuner. Utvecklingen har varit starkast i Sundbyberg, 
Solna, Pajala (före gruvkrisen), Kiruna och Stockholm. 

Utvecklingen i starka regioncentra kan delvis härledas till ut-
vecklingen mot en allt mer kunskapsbaserad ekonomi med 
hög förädlingsgrad och därmed relativt sett höga lönenivåer. 
För landets större städer som är regionala kärnor, storstä-
derna och dess förortskommuner har även den positiva be-
folkningsutvecklingen haft stor betydelse för den kraftiga 
utvecklingen av köpkraften. T.ex. har Sundbyberg och Solna 
haft en köpkraftsutveckling med cirka 45 procent och samti-
digt en befolkningsökning på 20 till 25 procent. Utvecklingen 
av den kunskapsbaserade ekonomin förväntas fortsätta. Det 
är därmed troligt att såväl befolkning som en stor del av löne-
summorna i Sveriges ekonomi kommer att fortsätta koncen-
treras till landets starka arbetsmarknadsregioner. 

Köpkraftsutvecklingen i Sveriges gruvkommuner beror istäl-
let på en kraftig löneutveckling inom gruvnäringen. I Pajala 
och Kiruna har köpkraften ökat med över 40 procent och i 
Gällivare med 35 procent trots en minskande eller stabil be-
folkningsutveckling. Detta innebär dock också att inkomst-
skillnaden mellan män och kvinnor ökar i dessa kommuner 
och är bland de högsta i landet, en konsekvens av en ensidig 
näringsstruktur och en könssegregerad arbetsmarknad. 

Flera varuproducerande kommuner såsom Munkfors, Hag-
fors, Emmaboda, Torsås och Grums har haft en sjunkande 
köpkraft (- 5 %). Utvecklingen har också varit svag i kommu-
ner som inte har någon större stad i kommunen eller kring-
liggande kommuner. Detta gäller till exempel flera kommu-
ner i norra Västra Götaland och Värmland så som Mellerud, 
Hällefors och Åmål samt Lessebo i Småland. I samtliga fall 
handlar det om kommuner där befolkningen har minskat un-
der samma tidsperiod (2005-2013) och som därmed fått ett 
minskat köpkraftsunderlag.

Stark utveckling i viktiga infrastrukturstråk
I kartan framgår tydligt hur utvecklingen av köpkraften följer 
de infrastrukturstråk som binder samman olika tillväxtcentra 
i Sverige. Detta är särskilt tydligt i stråken mellan Stockholm 
och Göteborg samt Göteborg och Malmö, men till viss del 
även norrut från Stockholm längs med kusten. När infrastruk-
tursystemet byggs ut ökar tillgängligheten till potentiella 
arbetsplatser och kunder. Därmed främjas konkurrens och 
specialisering samtidigt som allt större geografiska områden 
knyts samman (regionförstoring). Infrastrukturens betydelse 
för att möjliggöra en spridd utveckling över landet och dess 
betydelse för kommunernas framtida utveckling framgår 
därför tydligt i kartan. Detta är inte minst relevant inför Sve-
rigeförhandlingen som berör stora kommande infrastruktur-
satsningar i Sverige. 

Vilken betydelse har köpkraften för kommunernas 
framtid?
Storleken på kommunernas skatteunderlag bestäms i hu-
vudsak av köpkraften tillsammans med den skattesats som 
respektive kommun beslutar om tillsammans med utfallet i 
det kommunala utjämningssystemet. Trots omfördelningen 
genom det kommunala utjämningssystemet växer de eko-
nomiska klyftorna mellan kommunerna. Med utgångspunkt 
i statistik från SCB syns en tendens att kommunalskatterna 
sänks i kommuner med en stark utveckling av köpkraften, 
medan kommuner med ett krympande skatteunderlag höjer 
skattesatsen för att klara av de kommunala åtagandena.

En förändrad köpkraft innebär att skatteunderlaget påver-
kas, vilket har stor betydelse för kommunernas möjligheter 
att finansiera kommunal service som förskolor, skolor och 
äldreomsorg. Även i kommuner där köpkraften och skatte-
underlaget ökar leder dock den demografiska och tekniska 
utvecklingen till ökade kostnader i framtiden. I många kom-
muner ökar andelen äldre och anspråken på samhällsservi-
cen blir allt högre. 

Samtidigt medför digitaliseringen möjligheter att arbeta 
strategiskt med offentlig service på nya sätt för att bibehål-
la en effektiv och kvalitativ samhällsservice, trots sjunkande 
skatteunderlag. För att förverkliga en hållbar utveckling krävs 
samverkan mellan många olika parter och verksamheter. De 
nya förutsättningarna innebär att kommunens roll i utveck-
lingsarbetet förändras och det krävs i högre grad samverkan 
och samordnande av resurser mellan kommuner och i sam-
verkan med andra aktörer. 

Var ökar köpkraften mest?
Köpkraften har stor betydelse för utvecklingen i Sveriges kommuner då den ger ett marknadsunderlag 
för det lokala näringslivet samt utgör det kommunala skatteunderlaget. Köpkraften ökar mest i landets 
regioncentra och även i gruvkommunerna. Det finns även tydliga kopplingar mellan ökad köpkraft och 
starka infrastrukturstråk i Sverige. 
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Förändringen i köpkraft mätt genom ut-
vecklingen av lönesummorna mellan åren 
2005 till 2013 (inflationsjusterad) för kom-
munernas nattbefolkning, det vill säga de 
som bor i kommunerna. Förändringen i 
köpkraft kan därmed dels bero på en ök-
ning av lönesummenivå (i reala termer), 
dels på en befolkningstillväxt som bidrar 
till att den totala lönesumman i kommu-
nen ökar. Datakälla: SCB. 

25,1 till 45,5 % (62 st.)

18,1 till 25,0 % (79 st.)

12,1 till 18,0 % (78 st.)

0,6 till 12,0 % (71 st.)

Riket: 18,0 %

Var ökar köpkraften mest?

VÄRDEN

1. Sundbyberg
2. Solna
3. Kiruna
4. Pajala
5. Stockholm

45,5 %
45,3 %
42,1 %
40,7 %
40,3 %

1. Mellerud
2. Lessebo
3. Hällefors
4. Storfors
5. Munkfors

0,6 %
2,6 %
2,7 %
3,9 %
4,5 %

18,0 %Riket
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Den typiska kommuninvånaren
Skillnader mellan ett urval av kommungrupper 

Sveriges Nya Geografi 2015 visar på stora skillnader mellan olika kommungrupper och dess framtida utmaningar. 
På samma sätt skiljer sig den typiske kommuninvånaren åt mellan olika kommungrupper. I storstäderna bor vi i 
genomsnitt på 13 kvm mindre boyta per person än i glesbygdskommunerna. Detta trots högre inkomster i stor-
städerna och dess förortskommuner. I samtliga kommungrupper har män en högre inkomst än kvinnor och störst 
är inkomstskillnaderna i förortskommuner till storstäder. Kvinnor har i högre utsträckning än män eftergymnasial 
utbildning, men  det är stora skillnader mellan de olika kommungrupperna. Nedan presenteras ett urval av SKL:s 
kommungrupper utifrån olika parametrar. 
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Med bostadsarea avses genomsnittlig bostadsarea per person, samtliga hushållstyper och samtliga boendeformer 2013 (SCB). Andel med efter-
gymnasial utbildning avser andel av personer i åldern 16-74 år som har eftergymnasial utbildning (eller högre) som högsta avklarade utbildning 
2014 (SCB). Med inkomst avses sammanräknad förvärvsinkomst för boende i Sverige 31/12 2013 i åldern 20-64, exkl. 0-inkomsttagare (SCB). 
Inkomstskillnaden är framräknad utifrån medelinkomst för män respektive kvinnor. Valresultatet avser valresultat i riksdagsval, andel röster av 
samtliga giltiga valsedlar 2014 (SCB).
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Den typiska kommuninvånaren
Genomsnittlig ålder i olika kommungrupper

Även medelåldern skiljer sig åt mellan olika kommungrupper. Ålderstaplarna nedan visar inte bara att kvinnor 
lever längre än män och därmed uppnår en högre medelålder. De visar också att vi i högre utsträckning bor i stor-
städerna när vi är yngre. Unga flyttar till storstädernas attraktiva arbetsmarknader, men bostadspriserna leder till 
att vi flyttar längre ut från centrum när vi blir äldre och bildar familj. Vi flyttar i hög grad till förortskommunerna. 
Att unga flyttar ifrån glesbygdskommuner och varuproducerande kommuner innebär att medelåldern i dessa 
ökar. 

Genomsnittlig ålder för 
olika kommungrupper

Kvinnor

Rikssnitt
42,2

Genomsnittlig ålder för 
olika kommungrupper

Män

Rikssnitt
40,3

Storstäder

Förortskommuner till storstäder

Större städer

Förortskommuner till större städer

Pendlingskommuner

Varuproducerande kommuner
Kommuner i tätbefolkad region
Kommuner i glesbefolkad region

Glesbygdskommuner
Turism- och besöksnäringskommuner

45

43

42

41

40

39

38

Storstäder
Förortskommuner till storstäder

Större städer
Förortskommuner till större städer

Pendlingskommuner

Glesbygdskommuner
Turism- och besöksnäringskommuner

45

42

40

44

Varuproducerande kommuner
Kommuner i tätbefolkad region

46 Kommuner i glesbefolkad region

47

Statistiken avser medelålder 2014 (SCB).
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Den demografiska försörjningskvoten ger en överskådlig 
bild av hur olika förutsättningar regioner och kommuner 
har  att finansiera välfärden. Det är dock svårt att göra jämfö-
relser över längre tidsperioder, då måttet inte tar hänsyn till 
samhällsekonomin. Förutom befolkningsutvecklingen och 
utvecklingen av åldersstrukturen påverkas försörjningsför-
mågan av bland annat utvecklingen av BNP, produktiviteten 
och sysselsättningsgraden.

Allt färre försörjer allt fler
Den demografiska försörjningskvoten var näst intill oföränd-
rad från början av 2000-talet fram till år 2007. Därefter har 
försörjningskvoten ökat från 0,70 till 0,73. Förändringen på 
tre procentenheter innebär att drygt 5,6 miljoner personer i 
arbetsför ålder (vid årsskiftet 2014/2015) ska försörja ytterli-
gare 170 000 unga och gamla. Det är dock viktigt att poäng-
tera att den demografiska försörjningskvoten är ett demo-
grafiskt mått som inte tar hänsyn till sysselsättningsgraden 
bland personerna i åldern 20 till 64 år. Detta har särskilt stor 
betydelse i kommuner med hög ungdomsarbetslöshet och i 
vissa storstadskommuner där etableringen på arbetsmarkna-
den är svag bland utrikes födda. 

Ökningen av försörjningskvoten har främst berott på att an-
delen 65 år eller äldre har ökat. Detta samtidigt som andelen 
under 20 år har minskat till följd av att de stora årskullarna 
som föddes i slutet av 1980-talet och början av 1990-talet har 
trätt in i arbetsför ålder. 

Stora regionala skillnader
Den demografiska försörjningskvoten skiljer sig stort mellan 
kommunerna. Högst försörjningskvot har Bjurholm (1,05) 
och Pajala (1,03). Det är dock inte enbart i norra Sverige som 
den demografiska försörjningskvoten är hög. Bland de tio 
kommuner där minst ska försörja flest återfinns även kom-
muner från mellersta och södra Sverige. I Båstad och Simris-
hamn är det en hög andel äldre som ligger bakom en hög 
försörjningskvot, medan andelen yngre är stor i Lomma på 
grund av inflyttning av barnfamiljer. 

Lägst demografisk försörjningskvot har storstäderna och vis-
sa förortskommuner - Sundbyberg (0,52), Solna (0,52), Stock-
holm (0,56), Göteborg (0,58) och Malmö (0,60). Bland de tio 
kommuner med lägst försörjningskvot återfinns även Umeå 
(0,61) och Åre (0,67). 

Fortsatt ökande försörjningskvoter att vänta
Efter flera år av sjunkande barnafödande har barnkullarnas 
storlek åter ökat från år 2000 och framåt, vilket bidrar till en 
ökad försörjningsbörda. När de stora årskullarna från slutet 
av 1980-talet och början av 1990-talet kommer upp i bar-
nafödande åldrar väntas därtill en ny babyboom runt 2020, 
samtidigt som den stora gruppen 60-talister når 65 års ålder 

(denna grupp är större än 40-talisterna). Under lång tid fram-
över bidrar alltså detta till en ökad demografisk försörjnings-
kvot. 

Enligt SCB:s senaste befolkningsprognos kommer det år 2030 
att finnas 0,83 unga och gamla för varje person i åldern 20 till 
64 år. Enligt Eurostats senaste prognos kommer motsvaran-
de kvot för EU28 vara 0,80. Att Sverige väntas ha en högre 
försörjningskvot än övriga EU år 2030 beror på ett högre bar-
nafödande i Sverige. I EU28 väntas andelen av folkmängden 
som är under 20 år vara 20 procent år 2030 jämfört med 24 
procent i Sverige. Ser man till gruppen 65 år eller äldre beräk-
nas denna uppgå till 24 procent för hela EU28 år 2030 jämfört 
med 21 procent i Sverige samma år.

Fortsatt invandring viktig för Sveriges framtida till-
växt och välfärd
Flertalet kommuner har en betydligt lägre demografisk för-
sörjningskvot idag än vad som hade varit fallet om vi inte 
haft invandring under den senaste 25-årsperioden5. Totalt 
hade försörjningskvoten varit 0,75 utan invandring från 
år 1990 och framåt, det vill säga färre hade behövt försörja 
fler. Störst betydelse har invandringen haft för storstädernas 
förortskommuner. I dessa kommuner hade det i genomsnitt 
gått 3,5 fler gamla och unga per 100 personer i åldern 20 till 
64 år, om det inte förekommit någon invandring. Lägst effekt 
har invandringen hitintills haft för kommuner i glesbefolkad 
region, kommuner i tätbefolkad region samt förortskommu-
ner till större städer.

För att klara finansieringen av den framtida välfärden kom-
mer Sverige behöva en fortsatt hög nettoinvandring de 
kommande åren, på liknande nivåer som 2014. Enligt Ar-
betsförmedlingen har antalet inrikes födda i åldrarna 16-64 
år minskat kontinuerligt sedan 2008, eller med sammanta-
get 130 000 personer, och den trendmässiga minskningen 
väntas bestå under många år. För att upprätthålla och öka 
arbetskraften i Sverige krävs med andra ord invandring, men 
även att sysselsättningsgapet mellan inrikes och utrikes föd-
da minskar och att Sveriges kommuner tar till vara på den 
tillgängliga kompetensen. De senaste tio åren har utrikes 
födda stått för 75 procent av alla nya sysselsättningstillfällen 
och fram till år 2025 beräknas de utrikes födda att stå för hela 
sysselsättningsökningen. 

Allt färre försörjer allt fler
Den demografiska försörjningskvoten, som beskriver hur många en person i arbetsför ålder behöver 
försörja utöver sig själv, var vid årsskiftet (2014/2015) 0,73 för hela riket. Det innebär att 100 personer i 
åldern 20-64 år utöver sig själva ska försörja 73 personer. Försörjningskvoten har ökat under den senas-
te tioårsperioden och antas fortsätta öka för att 2030 uppgå till 0,83. Den positiva nettoinvandringen 
till Sverige innebär emellertid att befolkningen i arbetsför ålder stärks. 
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Den demografiska försörjningskvoten de-
finieras som antalet personer under 20 år
tillsammans med personer 65 år eller äld-
re, i förhållande till antalet personer i de 
mest förvärvsaktiva åldrarna 20 till 64 år. 
Datakälla: SCB (2014). 

Riket: 0,73 

0,96 till 1,05 (13 st.)

0,86 till 0,95 (110 st.)

0,74 till 0,85 (140 st.)

0,52 till 0,73 (27 st.)

Allt färre försörjer allt fler

VÄRDEN

1. Solna
2. Sundbyberg
3. Stockholm
4. Göteborg
5. Lund

0,52
0,52
0,56
0,58
0,59

1. Bjurholm
2. Pajala
3. Åsele
4. Borgholm
5. Rättvik

1,05
1,03
1,00
1,00
0,99

0,73Riket
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Hur mår kommunen? rankar Sveriges kommuner utifrån fem 
variabler: arbetslöshet (totalt och för ungdomar), inkomst 
(disponibel inkomst), brottslighet (anmälda brott), utbild-
ning (minst gymnasial nivå) och hälsa (ohälsotal)6. Indexet 
innehållet fem områden med totalt sex indikatorer, där var-
je område har viktats lika. Mörkblå färg i kartan indikerar att 
kommunen rankas högt i indexet och därmed ”mår bättre” 
än rikssnittet. Gul färg innebär att kommunen rankas lågt och 
ligger under rikssnittet.  

Starka samband
Kartan visar att invånarna i Sveriges kommuner mår väldigt 
olika. Bland de kommuner som kommer högt upp i indexet 
återfinns höginkomsttagarkommunerna Danderyd, Lidingö, 
Lomma och Täby - kommuner där utbildningsnivån och me-
dianinkomsten är relativt hög samtidigt som arbetslösheten 
och ohälsotalen är låga. 

Sambandet mellan utbildningsnivå å ena sidan och arbets-
löshet och ohälsa å andra sidan är ofta starkt, även om bilden 
kan se olika ut i kommunerna. I en kommun med generellt 
hög arbetslöshet och ett ensidigt näringsliv kan det till exem-
pel vara svårt att etablera sig även med en avklarad utbild-
ning. Sambandet gör dock att de kommuner som placerar sig 
i den lägre delen av skalan på indexet ofta faller ut svagt på 
nästan samtliga områden – låg utbildningsnivå, låg inkomst-
nivå, hög arbetslöshet och höga ohälsotal. Exempel på dessa 
är Ljusnarsberg, Perstorp, Landskrona och Haparanda. En ut-
maning för dessa kommuner är ofta ett minskande skatteun-
derlag i kombination med ökade kostnader för ekonomiskt 
bistånd och ohälsa, även om utjämningssystemet kompen-
serar för vissa delar.  

Möjligheten till utbildning och arbete bidrar till 
god livskvalitet
Generellt sett har utbildning fått ökad betydelse för indivi-
ders möjligheter att påverka sina liv och blivit allt viktigare 
för möjligheten till arbete och karriär. Andelen med minst 
gymnasial utbildning varierar mellan 94 procent i Mellerud 
och Lindesberg och 72 procent i Härjedalen. Det är relativt 
jämt mellan olika kommungrupper. I varuproducerande 
kommuner har i genomsnitt 81 procent minst gymnasial ut-
bildning och i storstäderna 86 procent. 

Variationerna är större om man istället ser till andelen med 
minst treårig eftergymnasial utbildning. Andelen varierar  
från 55 procent i Danderyd, 52 procent i Lund och 46 procent 
i Lomma till nio procent i Laxå, Eda, Degerfors, Filipstad och 
Munkfors.

Arbetslösheten är högst i Gävleborg, Blekinge, Sörmland och 
Västernorrland - arbetsmarknader med liten branschbredd, 
stora inslag av tillverkningsindustri och stora enskilda arbets-

givare, vilket gör sårbarheten hög. Avstånden till expansiva 
arbetsmarknader och storstäderna är också långa. Överlag 
klarar sig kommuner med god tillgänglighet till stora regio-
nala arbetsmarknader bra, även om branschdiversifieringen 
i den egna kommunen är låg. Lägst är arbetslösheten i stor-
stadsregionerna (med undantag för Malmö) och särskilt i för-
ortskommunerna till Stockholm. 

Arbetslöshet medför ofta stora konsekvenser på individni-
vå såsom utebliven kompetensutveckling, minskad anställ-
ningsbarhet samt lägre självkänsla och självförtroende. En-
ligt SCB löper den som stått utanför arbetsmarknaden och 
utbildningssystemet i minst tre år högre risk att kvarstå i 
arbetslöshet. Längre sjukskrivningar och perioder av arbets-
löshet ökar i sin tur risken för psykisk och fysisk ohälsa. Skill-
naderna i ohälsotal mellan kommunerna är betydande och 
varierar från 12 dagar i Danderyd till 50 dagar i Ljusnarsberg.

Viktigt med trygga miljöer
För att må bra behöver vi känna trygghet där vi bor och lever 
våra liv. Storstadskommunerna presterar i regel bra, men får 
lägre ranking till följd av den relativt höga brottsligheten. I 
Stockholm anmäls 22 500 brott per 100 000 invånare och år 
och i Malmö 19 200. Även i Landskrona, Helsingborg och Gö-
teborg är brottsligheten hög. Detta kan jämföras med Ydre, 
Hammarö och Malå där endast 3 500 till 4 000 brott per 100 
000 invånare anmäldes under förra året. Brottslighetsstatisti-
ken visar att det sker fler brott där vi bor tätare. I ett tillväx-
tperspektiv har staden flera fördelar med tillgång till en stor 
arbetsmarknad och ett brett serviceutbud, men den relativt 
höga brottsligheten visar samtidigt vikten av att adressera 
trygghetsfrågor och planera för att skapa trygga miljöer. 

Kommunernas välmående inverkar på den framti-
da utvecklingen
Indexet visar på tydliga samband mellan utbildning, arbete, 
inkomst och hälsa. De starka sambanden mellan indexets 
olika variabler talar för att utvecklingen i en kommun kan 
hamna i en positiv eller negativ spiral. De kommuner som 
kommer långt ner i indexet och därmed har låg utbildnings-
nivå, låga inkomster, hög arbetslöshet och ohälsa är spridda 
över landet och återfinns inom ett flertal kommungrupper. 
Flertalet varuproducerande kommuner hamnar lågt i indexet 
till följd av låg utbildningsnivå och högre arbetslöshet. Men 
även större städer som Landskrona och Malmö, med soci-
oekonomiska utmaningar och relativt hög brottslighet, får 
låga tal. Eftersom utfallet inte enbart är beroende av kom-
munernas geografiska läge eller andra strukturella faktorer 
som är svåra att påverka, har kommunerna stora möjligheter 
att skapa bättre förutsättningar för invånarnas välmående. 
Utbildning är ofta en nyckel till detta eftersom det leder till 
ökade chanser att få arbete, som i sin tur ger inkomster och 
bättre hälsa.

Hur mår kommunen?
Hälsa, trygghet, möjligheter att försörja sig och förverkliga sina livsplaner är viktiga delar för att en 
kommuns invånare ska må bra. I indexet rankas kommunerna utifrån ett antal mått som tillsammans 
speglar livskvaliteten och livsvillkoren i olika delar av landet. Sambandet mellan inkomst, utbildnings-
nivå, arbetslöshet och ohälsa är starkt, vilket talar för att utvecklingen i en kommun kan hamna i en 
positiv eller negativ spiral. 



23

KARTAN VISAR

Hur mår kommunen? rankar Sveriges kom-
muner utifrån fem variabler: arbetslöshet
(totalt och för ungdomar 2014), disponi-
bel inkomst (2013), brottslighet (anmälda 
brott 2013), utbildning (minst gymnasi-
al nivå 2013) och hälsa (ohälsotal 2014). 
Mörkblå färg i kartan indikerar att kommu-
nen rankas högt i indexet. Gul färg innebär 
att kommunen rankas lågt och ligger un-
der rikssnittet. Datakällor: SCB, Brottsföre-
byggande rådet, Försäkringskassan och 
egna beräkningar. 

150,1 till 289,2 (44 st.)

100,1 till 150,0 (104 st.)

 75,1 till 100,0 (87 st.)

 0,0 till 75,0 (55 st.)

Riket: Index 100

Hur mår kommunen?

VÄRDEN

1. Danderyd
2. Lidingö
3. Lomma
4. Täby
5. Vaxholm

289,2
248,3
244,4
240,6
240,5

1. Ljusnarsberg
2. Perstorp
3. Landskrona
4. Haparanda
5. Filipstad

0,0
7,7
9,0
13,7
20,0
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Tillgången på arbetskraft förväntas minska 
Andelen av arbetskraften i riket som förväntas gå i pension 
inom tio år uppgår till 21,5 procent. Storstadsregionerna, där 
arbetskraften i genomsnitt är yngre, dämpar den totala an-
delen 55 år eller äldre i arbetskraften i riket. Det innebär att  
cirka en tredjedel av kommunerna ligger på nivåer över 30 
procent. 

Kartan visar att skillnaderna mellan Sveriges kommuner är 
stora och att andelen äldre i arbetskraften varierar mellan 
18,2 procent i Stockholm och 38,7 procent i Övertorneå. I 
hälften av kommunerna förväntas antalet personer som går i 
pension att vara fler än de som träder in på arbetsmarknaden, 
vilket innebär att tillgången på arbetskraft kommer minska. 
Detta betyder också att den arbetsföra befolkningens andel 
av den totala befolkningen minskar. I vissa kommuner lär si-
tuationen bli särskilt ansträngd om hänsyn tas till unga per-
soners flyttmönster, från land- och glesbygd till städer. 

Kompetensförsörjning är en regional fråga
Kompetensförsörjning är i många avseenden en regional 
fråga. Att antalet invånare i arbetsför ålder minskar behöver 
därmed inte vara ett problem om kommunen ingår i en ar-
betsmarknadsregion med ett överskott på arbetskraft. Då 
handlar det istället om att säkerställa goda pendlingsmöjlig-
heter och stärka sambanden på den regionala arbetsmarkna-
den, så kallad regionförstärkning. Utmaningen kvarstår dock 
för kommuner som är perifert belägna och där framtida kom-
petensbrist väntas även för grannkommuner. Detta gäller till 
exempel flera kommuner i mellersta och nordvästra Sverige. 
Störst nettobortfall av arbetskraft förväntas glesbygdskom-
muner (-23 %) och turism- och besöksnäringskommuner (-20 
%) få, som många gånger har långt till närmaste kommun 
med en stark arbetskraftsutveckling. Det kan jämföras med 
storstäder och dess förortskommuner samt större städer där 
arbetskraftsunderlaget istället förväntas öka med mellan 11-
19 procent. 

Var tredje offentliganställd går i pension
Mer än en miljon människor arbetar i offentlig sektor, varav 
ungefär en tredjedel uppnår pensionsålder den närmaste ti-
oårsperioden. Inom vård och omsorg har Surahammar, Håbo 
och Habo lägst andel med runt 20 procent äldre, medan Paja-
la, Övertorneå och Orsa har närmare 40 procent av de syssel-
satta som är 55 år eller äldre. Inom utbildning ligger Perstorp, 
Boxholm och Partille på omkring 20 procent, medan Skinn-
skatteberg, Hagfors och Överkalix har omkring 40 procent 
äldre i arbetskraften.

Samtidigt som många sysselsatta inom offentlig sektor går 
i pension ökar både andelen äldre och barn i befolkningen 
och således behovet av vård och omsorg. De kommuner där 
andelen äldre kommer att vara som störst har också ett svagt 

tillskott av arbetskraft och saknar i många fall grannkommu-
ner med ett växande arbetskraftsunderlag. Det innebär att 
det finns sammanhängande kluster av kommuner med en 
negativ arbetskraftsutveckling och hög andel äldre, där re-
kryteringsbehoven kommer att bli stora och konkurrensen 
om kompetens hård. 

I den privata sektorn kommer var femte sysselsatt att gå i 
pension de kommande tio åren. Skillnaderna är dock mycket 
stora mellan olika branscher. Inom primärnäringarna (jord-
bruk, skogsbruk och fiske) är andelen äldre i genomsnitt 55 
procent och i vissa kommuner så hög som 80 till 90 procent 
(Salem och Järfälla). Inom industrin väntas 22 procent av 
kompetensen att behöva ersättas inom en tioårsperiod med-
an andelen är lägst inom tjänstesektorn där den genomsnitt-
liga andelen äldre i arbetskraften ligger på 19 procent. 

Flera megatrender påverkar den framtida efterfrå-
gan på arbetskraft 
Hur stor utmaning kompetensförsörjningen innebär fram-
över för olika kommuner påverkas inte enbart av balansen 
mellan antalet som tillträder och antalet som lämnar arbets-
marknaden, utan också av förändringar i efterfrågan på ar-
betskraft. Det är dock svårt att göra träffsäkra prognoser av 
framtiden, eftersom arbetsmarknadens struktur och funk-
tionssätt ständigt förändras av globaliseringen, urbanise-
ringen, demografin och digitaliseringen. Dessa megatrender 
skapar nya möjligheter och utmaningar för olika branscher. 
I framtiden förväntas till exempel digital teknik fortsätta 
ersätta industrijobb, men även allt fler service- och tjänste-
mannayrken – t.ex. kassapersonal, försäljare och företags-
ekonomer. Samtidigt kommer behovet av att ta hand om 
människor att bestå, vilket talar för fortsatt stora personal-
behov inom vård, omsorg och skola. Dessutom kommer nya 
yrken växa fram som inte finns idag. 

Ökad polarisering på arbetsmarknaden 
I Arbetsförmedlingens senaste prognos bedöms jobbtillväx-
ten vara god det kommande året. Samtidigt väntas de grup-
per i samhället som har svårt att komma i arbete växa, vil-
ket leder till en ökad tudelning på arbetsmarknaden. Under 
prognosperioden kommer en allt större andel av de inskrivna 
vid Arbetsförmedlingen vara grupper med en svagare ställ-
ning på arbetsmarknaden. Till dessa grupper hör personer 
med högst förgymnasial utbildning, utomeuropeiskt födda, 
personer i åldern 55-64 år och personer med nedsatt arbets-
förmåga.  Polariseringen på arbetsmarknaden ökar framför 
allt mellan de som har utbildning och de som inte har avslu-
tat gymnasieexamen. Trots det förbättrade konjunkturläget 
kommer därmed många kommuner att stå inför en fortsatt 
utmaning att stödja den växande gruppen individer som står 
långt från arbetsmarknaden.

Framtida kompetensförsörjning
Flera av Sveriges kommuner står inför stora utmaningar att hantera den framtida kompetensförsörj-
ningen. Mer än en femtedel av den svenska arbetskraften uppnår pensionsålder under den närmaste 
tioårsperioden. Detta innebär att en betydande del av arbetskraften kommer behöva ersättas inom 
en snar framtid, samtidigt som inträdet av unga på arbetsmarknaden är betydligt lägre än utträdet i 
många kommuner.
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Andelen av den totala arbetskraften som 
är 55 år eller äldre 2013, i procent. Denna 
andel förväntas gå i pension inom en tioår-
speriod. Datakälla: SCB. 

Riket: 21,5%

30,1 till 38,7 % (83 st.)

27,1 till 30,0 % (86 st.)

21,6 till 27,0 % (99 st.)

18,2 till 21,5 % (22 st.)

Framtida kompetensförsörjning

VÄRDEN

1. Stockholm
2. Södertälje
3. Solna
4. Sigtuna
5. Malmö

18,2 %
18,7 %
19,2 %
19,6 %
19,7 %

1. Övertorneå
2. Ydre
3. Åsele
4. Pajala
5. Överkalix

38,7 %
37,7 %
36,9 %
36,6 %
36,3 %
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Från rött i norr till blått i söder
Efter valet 2014 har två tredjedelar av norra Norrlands 44 
kommuner ett vänsterstyre. I de mellersta delarna av Sveri-
ge är det politiska styret betydligt mer blandat. I Västman-
land, där nio av länets tio kommuner hade vänsterstyre un-
der förra mandatperioden, har nu sex av kommunerna fått 
blocköverskridande eller borgerligt styre och i Östergötland 
har över hälften av kommunerna blocköverskridande styre. I 
Kronoberg, Jönköping, Halland och Stockholm styrs de flesta 
kommuner av borgerliga koalitioner, medan bilden är mer 
diversifierad i Västra Götaland och Skåne.

Styre över ideologiska gränser
I flera kommuner, däribland Hörby, Torsås, Ydre och Nässjö, 
består den blockgränsöverskridande koalitionen av partier 
över i stort sett hela vänster-högerskalan. Även Överkalix är 
ett sådant exempel. Där har en koalition av V, MP, FP, C och 
M tillsammans stått för ett maktskifte efter 80 år av socialde-
mokratiskt styre. Efter höstens val bildades flera blocköver-
skridande styren mellan etablerade partier i syfte att stänga 
ute Sverigedemokraterna eller något lokalt parti från en våg-
mästarroll. Hälften av de 100 kommuner som har blocköver-
skridande styre styrs av en koalition där Socialdemokraterna 
och Centerpartiet samarbetar, och i tio kommuner är dessa 
två de enda partierna i koalitionen. I åtta kommuner regerar 
Socialdemokraterna och Moderaterna tillsammans utan stöd 
från ytterligare partier.

Partiernas regionala förankring består
Partiernas regionala förankring går långt tillbaka i tiden, vil-
ket även är tydligt efter valet 2014. Centerpartiet har fortfa-
rande sitt starkaste stöd på landsbygden. Moderaterna har 
fortfarande sin viktigaste väljarbas i storstäder och större stä-
der, något som även gäller för Folkpartiet. Kristdemokraterna 
har ett starkt stöd i kommunerna runt Vättern, särskilt i Jön-
köpings län. I valet 2014 var Sverigedemokraterna det parti 
som ökat sitt inflytande i Sveriges kommuner och landsting 
allra mest. Sverigedemokraternas starkaste väljarregioner är 
Skåne och Blekinge, men efter valet har partiet fått ytterli-
gare mandat i 276 kommuner och sitter i 284 av landets 290 
kommuner med totalt 1 318 mandat.

Miljöpartiets stöd är fortsatt stort i storstäderna och i vis-
sa universitetsstäder. Socialdemokraterna har ett starkt 
stöd i stora sammanhängande delar av landet, framför allt 
i Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland samt i bruk-
skommuner i Bergslagen med omnejd. I tjugoen av dessa 
kommuner har Socialdemokraterna egen majoritet. I stor-
stadsregionerna var stödet för Socialdemokraterna relativt 
svagt i valet 2014, men stödet var fortsatt högt i socioekono-
miskt svagare stadsdelar. Vänsterpartiet har fortsatt sin star-
kaste väljarbas i de delar av landet där stödet för socialde-
mokraterna är starkt. Det gäller främst i inlandet i Norrbotten 
och Västerbotten samt i brukskommuner i Svealand. 

Allt fler blocköverskridande styren
Vid valet 2014 skiftade styret i 110 (38 procent) av landets 
kommuner. I över hälften av dessa kommuner övergick mak-
ten till en blocköverskridande koalition, vilket innebär att 
antalet kommuner som styrs blocköverskridande har mer än 
fördubblats sedan förra valet. En orsak till detta är Sverigede-
mokraternas valframgångar i kommunvalen och fler lokala 
partier i maktställning. Koalitionsstyre är ett sätt att stänga 
ute Sverigedemokraterna eller något lokalt parti från en våg-
mästarroll. Efter det senaste valet styrs ett femtiotal kommu-
ner av koalitioner som innefattar ett eller flera lokala partier, 
mot ett trettiotal kommuner efter valet 2010.

Maktskiften har skett i flera riktningar; 28 kommuner över-
gick till vänsterstyre och 16 kommuner övergick till borger-
ligt styre. Maktskiftena har skett relativt jämnt fördelat över 
hela landet, dock med något högre andel blocköverskridan-
de styren i mellersta och södra Sverige. Dessa har mer än 
fördubblats jämfört med 2010, från 48 till 100 kommuner. 
Minoritetsstyren har inte varit så vanliga i kommunala sam-
manhang, antalet har ökat kraftigt sedan valet 2014. Under 
den pågående mandatperioden styrs 92 kommuner i mino-
ritet, vilket är mer än dubbelt så många som efter valet 2010. 
Av dessa kommuner är 41 borgerligt styrda, 33 är vänsterstyr-
da och 17 har blocköverskridande styre.

Det nya politiska landskapet innebär nya utma-
ningar 
Detta nya politiska landskap, med maktskifte i nära fyrtio av 
kommunerna och allt fler blocköverskridande styren och mi-
noritetsstyren i en tredjedel av kommunerna, innebär både 
nya utmaningar och möjligheter. Ur ett tillväxtperspektiv kan 
blocköverskridande styren vara positivt om det minskar den 
ideologiska polariseringen och ökar samarbetet inom kom-
munen. Samtidigt finns det ur ett styrningsperspektiv en risk 
med att många svenska kommuner har nya blocköverskri-
dande styren eller minoritetsstyren som är obeprövade. 

De blocköverskridande styrena ser olika ut över landet och 
koalitioner som på riksplanet vore otänkbara, är på lokal nivå 
en realitet. Det är inte ovanligt att partiernas starka position 
i olika kommuner är personbunden och att samverkan mel-
lan olika partier beror på personliga kontakter. SKL:s rapport 
”Minoritetsstyren i kommuner, regioner och landsting. Bättre 
beslut eller sämre demokrati?” (2015) visar att en av de vikti-
gaste faktorerna för välfungerande minoritetsstyren är vilken 
tradition av samarbete och anda av samförstånd som finns i 
kommunen. Särskilt i mindre kommuner upplevs ofta utrym-
met för politiska konflikter begränsat och att pragmatiska 
lösningar över blockgränser är vad kommunen behöver. Det-
samma torde gälla även för blocköverskridande styren. 

Sveriges politiska karta
Det senaste valet innebar en förskjutning mot fler blocköverskridande styren och fler lokala partier i 
styrande koalitioner. Det finns dock betydande skillnader över landet, främst i nordsydlig riktning. En 
anledning till att antalet blocköverskridande styren ökade är Sverigedemokraternas framgång i valet 
och de etablerade partiernas vilja att stänga ute Sverigedemokraterna eller något lokalt parti från en 
vågmästarroll.
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Övrigt styre (1)

Blocköverskridande styre (100)

Borgerligt styre (90)

Vänsterstyre (99)

STORA KARTAN VISAR

Kommunalt styre efter valet 2014. Datakälla: SKL. 

Sveriges politiska karta

LILLA KARTAN VISAR

Politiskt maktskifte efter valet 2014. Datakälla: SKL. 

Inget maktskifte (179)

Skifte till övrigt styre (1)

Skifte till blocköverskridande styre (66)

Skifte till borgerligt styre (16)

Skifte till vänsterstyre (28)
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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 vanli-
gaste 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 tillverkning 
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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Fotnoter

1)
LA-regioner är ett sätt att dela in ett administrativt område, t.ex. ett län, i funktionella regioner, inom vilken 
människor bor och arbetar inom. Avgränsningen av LA regioner bygger på pendlingsströmmar, med enskilda 
kommuner som minsta byggsten. Varje kommun kan bara tillhöra en lokal arbetsmarknadsregion.

2)
Tillväxtanalys, Tillgänglighet till kommersiell och offentlig service 2012

3)
Ett hushåll kan bestå av en eller flera individer med inkomster.

4)
Den genomsnittliga annonseringstiden för bostadsrätter är kortare än för småhus (villor). Fördelningen i 
bostadsbeståndet i en kommun mellan villor och bostadsrätter påverkar därför den genomsnittliga annonse-
ringstiden. Antalet försäljningar av villor är i flera kommuner för få för att dra säkra slutsatser. Bland det flertal 
kommuner där antalet försäljningar av villor är tillräckligt stort finns dock stora skillnader i genomsnittlig 
annonseringstid.

5)
Beräkningarna av hur kvoten hade sett ut utan invandring är gjorda för åren 1990–2014 med invandring från 
och med år 1990 borträknad. Inrikes födda och personer som fanns i landet före 1990 räknas med. För att 
beräkna befolkningen utan tillskott av invandring har Sverigefödda barn till utrikes födda som invandrat 1990 
eller senare exkluderas. För att uppskatta detta antal har alla barn exkluderats som är födda under perioden av 
två föräldrar som invandrat 1990 eller senare, och hälften av barnen födda under perioden där en av föräldrar-
na har invandrat 1990 eller senare.

6)
Arbetslöshet mäts för befolkningen i arbetsför ålder och ungdomar 18-24 år. Inkomst mäts genom disponibel 
inkomst per konsumtionsenhet. Antalet anmälda brott per 100 000 invånare mäter brottsligheten och utbild-
ning mäts med andel av befolkning 25-64 år med minst gymnasial utbildningsnivå. Hälsa mäts med ohälsota-
let (antal dagar med sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning och rehabiliteringspenning).
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