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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 kommunerna i den funktionella geo-
grafin. Kommunerna är som vanligt utgångspunkt för kartorna i rapporten, men gränserna för de 
lokala arbetsmarknadsregionerna (LA-regionerna) är markerade i samtliga kartor. En förteckning 
över LA-regionerna finns i den första kartan. Årets mittuppslag innehåller intervjuer med fyra 
kommunala företrädare som resonerar kring sin kommun i ett regionalt sammanhang. Längst 
bak i skriften finns kartor över Sverige med kommunnamn samt Sveriges Kommuner och Lands-
tings 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.

Med önskan om intressant läsning!

Katrien Vanhaverbeke
Arena för Tillväxt

Mats Hermansson
Sweco 
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Sammanfattning

Stora och täta LA-regioner
De tre storstadsregionerna har en högre befolkningstäthet 
och en mer välutvecklad transportinfrastruktur än andra 
LA-regioner. Nästan samtliga kommuner i dessa regioner 
uppvisar en befolknings- och sysselsättningstillväxt. Attrak-
tiviteten gör samtidigt städerna dyra att bo i, vilket pressar 
upp bostadspriserna. Tillgänglighet till storstaden i kombi-
nation med attraktiva boendemiljöer är två viktiga faktorer 
som ökar attraktiviteten även till många kranskommuner 
runt storstäderna. Vissa kranskommuner har här fått en tydlig 
profil som boendekommuner medan andra kommuner har 
en tydligare arbetsmarknadsinriktning och specialisering, 
till exempel inom handel. Att det råder en hög grad av funk-
tionsuppdelning mellan kommunerna, avspeglar sig både i 
flytt- och i pendlingsflöden.

Trots en relativt balanserad regional utveckling i storstads-
regionerna finns stora utmaningar. Bostadsmarknaden är en 
flaskhals för tillväxten och även om arbetslösheten totalt sett 
är låg i dessa LA-regioner jämfört med andra regioner, så finns 
områden med hög arbetslöshet och ett omfattande utanför-
skap. En utmaning är därför hur det stora antalet kommuner 
i dessa regioner kan ta tillvara regionens tillväxtförutsätt-
ningar. OECD har genomfört en studie2 som visar att de ad-
ministrativa gränserna i storstadsområden sällan återspeglar 
den funktionella geografin och att en mer fragmenterad led-
ningsstruktur (dvs. många och små kommuner) tenderar att 
leda till lägre produktivitet och större socioekonomisk seg-
regation. I en annan av OECD:s studier3 framgår att många 
storstadsområden uppvisar suboptimala socioekonomiska 
resultat på grund av svaga regionala styrformer.

Polariserade LA-regioner
Flera LA-regioner i Sverige har en tydligt polariserad regional 
utveckling där enbart kärnkommunen och i vissa fall ensta-
ka kranskommuner uppvisar en uthållig befolknings- och 
sysselsättningstillväxt. I dessa LA-regioner är oftast en kom-
mun väsentligt större än de övriga kommunerna. Ofta finns 
ett universitet eller en högskola knuten till kärnkommunen. 
Även bostadsbyggandet är vanligtvis klart högre i kärn-
kommunen än i de övriga kommunerna inom LA-regionen. 
Kommuner i LA-regionernas periferi har generellt sett den 
mest negativa utvecklingen i dessa regioner, särskilt då nä-
ringsstrukturen är inriktad mot traditionella industrinäringar. 
En väsentligt lägre befolkningstäthet i LA-regionens kärna 
(i jämförelse med storstäder) och en inte lika fullt utvecklad 
transportinfrastruktur är strukturella hinder för en mer balan-
serad regional utveckling. 

Den hänsyn som regionala tillväxtcentra tar till övriga kom-
muner i den funktionella geografin varierar. Den polariserade 

utvecklingen kan leda till en känsla av att kärnan växer på 
bekostnad av omlandet, vilket har visst fog för sig. Genera-
tionsväxlingen och kompetensförsörjningen är en utmaning 
där närhet till ett regionalt tillväxtcentra inte alltid är positivt 
för en mindre kranskommun. Samtidigt är det viktigt med en 
väl fungerande regional tillväxtmotor. Brist på tillgänglighet 
till ett regionalt tillväxtcentra är värre. 

I den här typen av regioner är det viktigt att skapa etablerade 
samverkansstrukturer som arbetar med regionens bästa som 
utgångspunkt för att undvika suboptimering av resurser. En 
strategi kan vara att olika kommuner ges utrymme att ut-
veckla tydligare nischer i regionen för att förbättra tillväxtut-
sikterna för samtliga kommuner inom LA-regionen. En annan 
strategi är att stärka kopplingen till andra starka tillväxtregio-
ner när det gäller kommunikation och infrastruktur.

Solitära och perifera LA-regioner
Ytterligare en kategori av LA-regioner är solitära och perifert 
belägna LA-regioner (en solitär LA-region består endast av en 
kommun). Den här typen av LA-regioner är främst belägna i 
skogslänens inland, men de förekommer också exempelvis i 
östra Småland. Antalet invånare i dessa LA-regioner tende-
rar att minska och det gäller särskilt flera av LA-regionerna 
i skogslänens inland där befolkningen minskat i decennier. 
Sysselsättningsutvecklingen har generellt sett inte varit fullt 
så negativ. Glesa befolkningsstrukturer i regionerna, långa 
avstånd mellan tätorterna och en svagt utvecklad transport-
infrastruktur är dock svåra strukturella hinder för tillväxt. 

De mindre goda förutsättningarna för pendlingsinteraktion 
innebär att arbetskraften till stor del begränsas till en arbets-
marknad med låg branschbredd. En del av dessa LA-regioner 
och kommuner har en specialisering inom exempelvis be-
söksnäring och industri (ofta platsbunden). Att skapa desti-
nationer som är attraktiva året runt är en utmaning. Ålders-
strukturen och kompetensförsörjningen är en annan faktor 
som innebär stora utmaningar i denna typ av LA-region. 

Bristerna i tillgänglighet handlar inte bara om pendlingsför-
utsättningar utan också om tillgänglighet till offentliga och 
kommersiella serviceslag. Digitaliseringen kan medföra lös-
ningar som mildrar effekterna av bristfällig tillgänglighet. Hit-
tills har dock teknikutvecklingen generellt sett främst gynnat 
täta kluster i storstads- och universitetsmiljöer. Samverkan 
bortom den funktionella geografin torde vara en nödvändig-
het för kommunerna i solitära och perifera LA-regioner. 

Rörligheten över kommungränser har ökat kraftigt sedan den senaste kommunreformen avslutades för 
drygt 40 år sedan. Samhällsutvecklingen har blivit mer beroende av flöden över kommungränser och 
tillväxten har som en följd av detta fått en tydligare regional logik. Den regionala arbetsmarknadens 
funktionssätt är särskilt beroende av en väl fungerande bostadsmarknad och transportinfrastruktur. 
Årets upplaga av Sveriges Nya Geografi fokuserar på kommunerna i den funktionella geografin.1  Kartorna 
indikerar särskilt tre typer av LA-regioner som har olika karaktärsdrag och utmaningar. 
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Arbetspendlingen definierar arbetsmarknader
Arbetspendlingen över kommungränser ökade dramatiskt 
under 1970- och 1980-talen, främst till följd av den ökande 
bilismen och genom kollektivtrafikens utveckling. Även 
kvinnornas intåg på arbetsmarknaden fick stor betydelse för 
arbetspendlingen. Då en ökande andel hushåll behövde ta 
hänsyn till två personers arbetsförhållanden, minskade be-
nägenheten att flytta till nytt jobb. Istället kompenserades 
detta med en ökad arbetspendling.

Den omfattande arbetspendlingen innebar att det blev svå-
rare att beskriva förhållanden på den lokala arbetsmarkna-
den utifrån rent administrativa områden. Därför började SCB 
i slutet av 1980-talet att utforma en indelning i lokala arbets-
marknader. Modellen som då togs fram, och som används än 
idag, bygger på en indelning av kommuner i lokala centra 
respektive osjälvständiga kommuner. De avgränsningar som 
används för självständiga kommuner är att minst 80 procent 
av de sysselsatta arbetar i sin bostadskommun samt att den 
största utpendlingsströmmen till en annan kommun inte får 
överstiga 7,5 procent. De kommuner som inte utgör själv-
ständiga arbetsmarknader kopplas till det lokala centrum dit 
den största pendlingsströmmen är riktad. 

Regionförstoringen har medfört färre och större 
lokala arbetsmarknadsregioner
År 1994 fanns 110 LA-regioner i Sverige. År 2014 hade an-
talet minskat till 73 stycken. Den regionförstoring som det-
ta innebär har varit mest påtaglig i landets södra delar och 
detta i anslutning till regionala noder. Så har exempelvis 
Malmö-Lundregionen växt dramatiskt. Antalet kommuner i 
regionen har fördubblats på tjugo år och innefattar nu bland 
annat Landskrona och Helsingborg, men även mindre kom-
muner som Örkelljunga, Tomelilla, Höganäs och Höör.

Även LA-regionerna Stockholm-Solna, Eskilstuna, Jönköping, 
Karlstad, Trollhättan-Vänersborg, Västerås samt Örebro inne-
fattar idag betydligt fler kommuner än för tjugo år sedan. 
LA Stockholm-Solna har växt markant, genom att Uppsalas 
lokala arbetsmarknad har växt samman med Stockholm. Es-
kilstunas arbetsmarknadsregion har nu växt samman med 
Katrineholms tidigare LA-region, som även innefattar Ving-
åker och Flen. Jönköpings LA har mer än fördubblats från fyra 
till nio kommuner, till att även omfatta Ydre, Aneby, Nässjö, 
Eksjö och Tranås. Antalet kommuner i LA Karlstad har nära 
fördubblats och omfattar nu nio kommuner. Åmål, Munkfors, 
Kristinehamn och Säffle ingår nu i arbetsmarknadsregionen. 
Västerås region har växt i västlig riktning och innefattar nu 
även Kungsör, Köping och Arboga. Även Örebro och Karlsko-
gas LA-regioner har nu växt samman.

Stor spännvidd mellan rikets LA-regioner
Åtskilliga studier pekar på att de lokala arbetsmarknadernas 
storlek har stor betydelse för befolkningsutveckling, syssel-

sättningsutveckling och ekonomisk tillväxt. Analyser visar att 
de större arbetsmarknadsregionerna har utvecklats starkast, 
medan mindre arbetsmarknadsregioner överlag har haft 
en betydligt svagare utveckling. Storleken på den lokala ar-
betsmarknaden är viktig för förmågan att skapa tillväxt. Den 
alltmer kunskapsintensiva ekonomin kräver i allt högre grad 
högutbildad arbetskraft – en matchning som lättare uppnås 
i större arbetsmarknadsregioner. Dessutom innebär större 
regioner ett större kundunderlag, de möjliggör högre speci-
alisering inom näringslivet och är mindre känsliga för kon-
junkturens svängningar.

Antalet invånare varierar stort mellan rikets lokala arbets-
marknader. I de tre största LA-regionerna bor nära hälften av 
landets befolkning; Stockholm-Solna har cirka 2,6 miljoner 
invånare och Malmö-Lund samt Göteborg har vardera cirka 
1,1 miljoner invånare. Totalt sett kan konstateras att strax 
över 80 procent av landets befolkning bor i de tjugo största 
arbetsmarknadsregionerna. 50 av de totalt 73 LA-regioner-
na i riket har under 100 000 invånare och av dessa har 43 
LA-regioner mindre än 50 000 invånare. Landets två minsta 
LA-regioner är Dorotea och Åsele, vardera med runt 2 800 
invånare. 27 av landets kommuner, företrädesvis i Norrlands 
inland, är så pass geografiskt vidsträckta och pendlingsmäs-
sigt begränsade att kommunen är sin egen LA-region (solitä-
ra LA-regioner). 

De lokala arbetsmarknadsregionerna om tio år
En annan klassificering som används i regional planering är 
Tillväxtanalys indelning av kommuner i funktionella analys-
regioner (FA-regioner). FA-regionerna är en prognos över hur 
arbetspendlingen förväntas utvecklas på tio års sikt. Något 
förenklat speglar FA-regionerna hur Tillväxtanalys bedömer 
att LA-regionerna ser ut om cirka tio år.

Tillväxtanalys har under 2015 reviderat indelningen av de 
funktionella analysregionerna. Den nya indelningen be-
står av 60 FA-regioner, vilket är en minskning med tolv LA-
regioner sedan revideringen för tio år sedan. Fyra av dessa 
är gränspendlingsregioner mot Norge, som nu bildat en 
gemensam region benämnd Västlandet. Tre tidigare solitä-
ra LA-regioner i norra Sverige (Dorotea, Sorsele och Pajala) 
förväntas gå ihop med andra kommuner. Övriga FA-regioner 
som försvunnit är sådana som nu inkorporerats i närliggan-
de större regioner. Med den stärkta tillgänglighet som större 
arbetsmarknadsregioner innebär kommer invånarna i dessa 
kommuner att i framtiden, om och när den lokala arbets-
marknaden utvidgats enligt prognosen, kunna dra nytta av 
en större arbetsmarknad, branschbredd och möjlighet att 
hitta ett arbete som matchar utbildningsbakgrund samt per-
sonliga färdigheter och intressen. Därtill stärks möjligheten 
för såväl medflyttande som arbetslösa att hitta ett arbete. 
Dessutom ökar rekryteringsbasen för näringsliv och offentlig 
sektor.

Färre och större lokala arbetsmarknader
Sverige är indelat i 73 lokala arbetsmarknadsregioner (LA-regioner), en indelning som syftar till att 
beskriva arbetsmarknaders funktionella samspel och som baseras på faktorer som möjligheten till 
arbetspendling. Sedan flera decennier blir antalet LA-regioner allt större och färre i stora delar av 
landet, till följd av att utbyggnaden av transportinfrastrukturen möjliggör allt längre pendling inom 
attraktiva restider. 
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Färre och större lokala arbetsmarknader
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KARTAN VISAR

Översikt över lokala arbetsmarknadsregioner 
(LA-regioner) 2014. 
Datakälla: SCB  

LA-REGIONER

Nr Namn
1  Stockholm-Solna
2 Nyköping-Oxelösund
3 Eskilstuna
4 Linköping
5 Norrköping
6 Jönköping
7 Värnamo
8 Vetlanda
9 Älmhult
10 Växjö
11 Ljungby
12 Kalmar
13 Oskarshamn
14 Västervik
15 Vimmerby
16 Gotland
17 Karlskrona
18 Karlshamn-Olofström
19 Malmö-Lund
20 Kristianstad-Hässleholm
21 Halmstad
22 Bengtsfors-Dals-Ed
23 Göteborg
24 Strömstad
25 Trollhättan-Vänersborg
26 Borås
27 Lidköping-Götene
28 Skövde
29 Torsby
30 Årjäng
31 Karlstad
32 Filipstad
33 Hagfors
34 Arvika-Eda
35 Hällefors
36 Örebro
37 Västerås
38 Fagersta
39 Vansbro
40 Malung-Sälen
41 Mora
42 Falun-Borlänge
43 Avesta-Hedemora
44 Ludvika
45 Ljusdal
46 Gävle
47 Söderhamn

48 Bollnäs-Ovanåker
49 Hudiksvall
50 Sundsvall
51 Kramfors
52 Sollefteå
53 Örnsköldsvik
54 Strömsund
55 Härjedalen
56 Östersund
57 Storuman
58 Dorotea
59 Vilhelmina
60 Åsele
61 Umeå
62 Lycksele
63 Skellefteå
64 Arvidsjaur
65 Arjeplog
66 Jokkmokk
67 Överkalix
68 Övertorneå
69 Pajala
70 Gällivare
71 Luleå
72 Haparanda
73 Kiruna
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I storstadsregionerna växer de flesta kommunerna
Kännetecknande för storstadsregionerna är att majoriteten 
av kommunerna i LA-regionerna växer. Detta gäller oavsett 
kommunernas storlek och är ett vanligt mönster inte bara i 
Sverige utan även i europeiska storstadsregioner. Kommuner 
som har växt starkast de senaste tio åren är förortskommu-
ner till storstäder. Detta tillväxtmönster är en konsekvens av 
att befolkningsutvecklingen i kärnan sprider sig till de öv-
riga kommunerna. Sundbyberg utanför Stockholm toppar 
listan med en befolkningstillväxt på 35,6 procent. På andra 
respektive tredje plats finns ytterligare två förortskommuner 
till Stockholmsregionen, Knivsta och Solna. I dessa kommu-
ner har befolkningen ökat med 26,6 respektive 25,7 procent. 
I Göteborgsregionen är det förortskommunen Härryda som 
har vuxit mest (14,4 %) och i Skåne är det Lomma som står 
för den största befolkningstillväxten (23,7 %). Ett skäl till att 
förortskommunerna växer är att de höga bostadspriserna i 
kärnan gör att många, framförallt barnfamiljer, flyttar ut från 
kärnkommunen till mer perifera lägen i regionerna. 

En tudelad befolkningsutveckling i flera 
LA-regioner
Flera av landets LA-regioner visar på en befolkningsutveck-
ling där tillväxten är koncentrerad till en eller ett fåtal av re-
gionens kommuner. Det är särskilt tydligt i LA-regioner med 
universitet och högskolor. I Örebros LA-region är det exem-
pelvis tydligt att det är Örebro, tillsammans med grannkom-
munerna Kumla och Lekeberg, som står för befolkningstill-
växten. Under den senaste tioårsperioden ökade Örebro med 
12,9 procent, samtidigt som flera andra kommuner i LA-regi-
onen haft en betydligt svagare befolkningsutveckling. I Laxå 
har befolkningen minskat med -7,8 procent. Många andra 
LA-regioner visar på en liknande tudelad utveckling. I Ume-
ås LA-region är det universitetsstaden Umeå som står för en 
stor andel av befolkningstillväxten och i Växjös LA-region är 
det Växjö som växer mest. Liknande utveckling finns även i 
Västerås, Karlstad, Kalmar och Jönköping. Troligtvis är be-
folkningstätheten för låg och trycket på tillväxtmotorerna i 
samtliga dessa LA-regioner för litet för att befolkningstillväx-
ten ska sprida sig annat än till någon enstaka kranskommun. 
I vissa LA-regioner minskar befolkningen tydligt i kranskom-
munerna samtidigt som kärnkommunen växer. 

Flera LA-regioner saknar en tydlig tillväxtkommun
Under den senaste tioårsperioden har 110 av landets kom-
muner haft en negativ befolkningsutveckling, varav 53 har 
minskat med mer är fyra procent. Av kartan framgår att be-
folkningsminskningen framförallt har ägt rum i inlandskom-
munerna i Jämtland, Västerbotten och Norrbotten. Det finns 

ett antal LA-regioner som tycks sakna en tydlig tillväxtmo-
tor, och där samtliga kommuner som ingår i regionen visar 
på en negativ befolkningstillväxt. Arjeplog-Sorsele, Doro-
tea-Strömsund och Lycksele-Malå är exempel på sådana 
regioner. Kommuner som haft en mer omfattande befolk-
ningsminskning utgörs ofta av solitära LA-regioner. Dessa 
kommuner har inte ”växt samman” med någon av grannkom-
munerna. Pendlingsutbytet med andra kommuner är i dessa 
fall så pass litet att kommunen utgör sin egen LA-region. 
Kombinationen av ett litet befolkningsunderlag och långa 
avstånd mellan kommunernas orter försvårar en potentiell 
regionförstoring även i andra kommuner än norrlandskom-
munerna. Detta gäller delvis för några kommuner i östra 
Småland, som i jämförelse med västra sidan haft en sämre 
befolkningsutveckling. Västervik är en solitär LA-region och 
har haft en negativ befolkningsutveckling. Detsamma gäller 
för LA-regionen Vimmerby-Hultsfred som också har haft en 
krympande tillväxt och där en tydlig tillväxtkommun saknas. 

Invandringens betydelse för befolkningstillväxten 
Enligt en aktuell rapport från Sveriges Kommuner och Lands-
ting kommer befolkningen under den kommande tjugoårs-
perioden att öka i 194 kommuner.5 Mycket talar för att även 
de kommuner som växt de senaste åren kommer fortsätta 
enligt prognosen. Till detta tillkommer migrationen som 
innebär nya möjligheter för kommuner med vikande ar-
betskrafts- och befolkningsunderlag, förutsatt att många 
ges möjlighet eller väljer att etablera sig långsiktigt i kom-
munen. Politiska åtstramningar och Migrationsverkets ned-
skrivningar av prognoser gör det emellertid svårt att förutse 
hur migrationstrenden på lång sikt kommer påverka befolk-
ningssiffrorna i landets kommuner. Ganska säkert är dock 
att invandringen spelar en viktig roll i den demografiska ut-
vecklingen. Utan invandring hade Sveriges totala befolkning 
minskat de senaste årtiondena. Många små kommuner är 
beroende av invandring för att klara befolkningstillväxten, 
men även större kommuner som Malmö och Göteborg hade 
upplevt en befolkningsminskning om det inte vore för in-
vandringen. 

Trots osäkerhet i prognosen antas invandringen de närmaste 
åren ligga på en hög nivå. Främst beror det på Migrations-
verkets bedömning om en fortsatt hög asyl- och tillhörande 
anhöriginvandring. Antalet immigranter antas vara nästan 
96 000 fler än antalet emigranter under år 2016. På längre sikt 
förväntas en något lägre invandring jämfört med de närmas-
te åren samtidigt som antalet utvandrare antas öka.6

Tio år av befolkningskoncentration
Under perioden 2005-2015 ökade befolkningen i 180 av landets 290 kommuner.  Även om en majoritet 
av kommunerna har haft en positiv utveckling de senaste tio åren finns regionala skillnader. I många 
LA-regioner tenderar befolkningsökningen att koncentreras till en eller ett fåtal av kommunerna, sam-
tidigt som kranskommunerna stagnerar eller krymper. På några håll i landet finns exempel där samtliga 
kommuner inom LA-regionen minskar i befolkning och därmed visar att det saknas en tydlig tillväxt-
motor. Hur befolkningsutvecklingen kommer se ut i landets LA-regioner framöver beror till stor del på 
nivån av invandringen och hur mottagandet fördelas mellan landets kommuner. Under 2015 ansökte 
totalt 162 877 människor om asyl i Sverige.4 
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Tio år av befolkningskoncentration

7,1 till 35,6 % (86 st.)

-4,9 till 0,0 % (69 st.)

-14,8 till -5,0 % (41 st.)

0,1 till 7,0 % (94 st.)

KARTAN VISAR

Befolkningsutvecklingen från 2005 fram 
till 2015, i procent. 

Datakälla: SCB. 

VÄRDEN

1. Sundbyberg
2. Knivsta
3. Solna
4. Lomma
5. Nacka

35,6 %
26,6 %
25,7 %
23,7 %
22,1 %

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

-14.8 %
-13,4 %
-12,3 %
-12,0 %
-11,3 %

8,9 %
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Bostadsbyggandet ökar men inte i takt med 
behoven
Den finanskris som bröt ut hösten 2008 medförde att nypro-
duktionen av bostäder sjönk med närmare 40 procent. Ny-
produktionen har dock återhämtat sig och de senaste åren 
har cirka 30 000 bostäder producerats per år. År 2015 nypro-
ducerades 34 603 bostäder, vilket är den högsta siffran sedan 
början av 1990-talet. Även om det handlar om ett stort antal 
nybyggda bostäder uppgår det endast till knappt hälften 
av den byggtakt som Boverket bedömer kommer krävas de 
kommande tio åren för att täcka behovet. I oktober 2015 re-
viderade Boverket sin byggbehovsprognos. Prognosen pekar 
på ett behov av 461 000 nya bostäder under perioden 2015-
2020 och ytterligare 244 000 nya bostäder 2021-2025. Totalt 
motsvarar detta en nyproduktion i omfattningen 64 000 bo-
städer årligen under en elvaårsperiod.

Högst nyproduktion i tillväxtregionerna
Den stora kartan visar nyproduktionen av bostäder under 
perioden 2011-2014, dividerat med det genomsnittliga invå-
narantalet under samma period. I riket producerades under 
perioden ca 104 000 bostäder och befolkningen ökade med 
nära en kvarts miljon (cirka 2,6%). Under samma period upp-
gick folkmängden i riket till cirka 9,6 miljoner invånare, vilket 
innebär att det under perioden har byggts ungefär elva bo-
städer per 1 000 invånare. 

Sextiotre av landets kommuner visar på en högre andel ny-
produktion än rikets genomsnittliga nivå 2011-2014, medan 
övriga 227 kommuner visar en lägre andel. Nyproduktionen 
har i särklass varit högst i förortskommuner inom storstads-
områdena, med Sundbyberg, Knivsta och Sigtuna i topp. 
Bostadsproduktionen har också varit hög i pendlingsstråket 
mellan Uppsala och Stockholm. I Malmö-Lund-regionen ut-
märker sig Lomma, Härryda och Lund och i Göteborgsregi-
onen har byggandet varit särskilt högt i Tjörn, Varberg och 
Kungsbacka. Även regions- och utbildningscentra som Luleå, 
Umeå, Örebro och Skövde har haft en hög omfattning av 
bostadsbyggande, liksom nästan hela Halland. Känneteck-
nande för de kommuner som haft ett högt byggande är att 
de har en stark befolkningsutveckling, bra kommunikationer 
eller har attraktiva boendemiljöer ofta vid hav och sjöar. 

I sjuttio kommuner, i huvudsak belägna i Norrland, Värmland 
och Bergslagen, byggdes däremot färre än två bostäder per 
1 000 invånare. Det finns ett tydligt samband mellan folk-
mängd, befolkningsökning och nyproduktion. Kommunerna 
med lägst nyproduktion (färre än två nya bostäder per 1 000 
invånare) hade i genomsnitt 12 500 invånare och minskade i 
genomsnitt med 0,2 procent. Motsvarande befolkningsantal 
för kommuner med högst andel nyproduktion (tio eller fler 

nya bostäder per 1 000 invånare) uppgick till nära 68 000 
invånare. Antalet invånare i dessa kommuner ökade under 
samma period med 3,9 procent. 

Åtta av tio kommuner uppger att bostadsbrist
råder
Boverket skickar årligen ut en bostadsmarknadsenkät i syfte 
att få en helhetsbild av utvecklingen på den lokala bostads-
marknaden i Sverige. På en övergripande nivå får kommu-
nerna bedöma om det råder överskott på bostäder, brist eller 
om utbudet och efterfrågan på bostäder är i balans.7  Bedöm-
ningen avser situationen på bostadsmarknaden i kommunen 
som helhet. Detta innebär att även om det råder brist på bo-
städer i centralorten kan balans råda i kommunen som hel-
het genom att det finns bostäder att tillgå utanför centrum. 
Från 2011 till 2016 har bostadsbristen tilltagit markant, enligt 
kommunernas bedömning. 2011 bedömde 43 procent av 
kommunerna att de hade ett underskott på bostäder. 2016 
var den siffran nästintill fördubblad, 83 procent.  Bostads-
bristen är nu stor över hela landet, även om den är störst i 
storstadsregionerna och högskoleorterna. I dessa områden 
uppger 84 av totalt 86 kommuner att de har ett underskott 
på bostäder. Den ökande invandringen är den huvudsakliga 
förklaringen till att många kommuner utanför tillväxtregi-
onerna har brist på bostäder. Många flyttar dock vidare till 
större städer och varaktigheten i befolkningsutvecklingen är 
därför ett osäkerhetsmoment som påverkar kommunernas 
investeringsbeslut.

Bland de 50 kommuner som uppger att de har balans eller 
rentav överskott på bostadsmarknaden är flertalet belägna i 
Norrlands inland samt i Värmland. Samtliga dessa kommuner 
har färre än 25 000 invånare och 41 av dessa har minskat i 
invånarantal de senaste åren.

Bostadsbeståndet behöver utnyttjas mer effektivt
Ett ökat bostadsbyggande är inte tillräckligt för att tillgodo-
se behoven på bostadsmarknaden. Flyttkedjan fungerar inte 
när det saknas bostäder som matchar människors varierande 
livssituationer. Tröskeln för att komma in på bostadsmarkna-
den är särskilt hög för unga och nyanlända. Det handlar till 
exempel om unga vuxna som inte kan flytta från föräldra-
hemmet eller nyanlända som är inneboende hos släktingar 
och vänner med trångboddhet som följd. En stor andel unga 
vuxna och nyanlända saknar ekonomiska förutsättningar att 
köpa eller hyra nyproducerade bostäder. Unga och nyanlän-
da är morgondagens arbetskraft. Om Sverige misslyckas med 
att skapa boende för dessa grupper leder det till en mindre 
välfungerande arbetsmarknad och försämrade tillväxtutsik-
ter. Åtgärder för att åstadkomma ett mer effektivt utnyttjan-
de av bostadsbeståndet är därför nödvändigt.

Bostadsbristen kräver mer byggande
Bostadsbyggandet har ökat kraftigt under senare år, men takten i nybyggnationen är inte tillräckligt 
hög för att möta behoven. Även om nivån på nyproduktionen är otillräcklig i tillväxtregioner har den 
varit högst i områden med god befolknings- och sysselsättningstillväxt. Även kommuner utanför 
tillväxtregionerna uppger att bostadsbrist råder, vilket till stor del beror på den ökande invandringen 
under senare år. Varaktigheten i befolkningsutvecklingen är ett osäkerhetsmoment i kommunernas 
investeringsbeslut. Utöver nyproduktion krävs ett mer effektivt utnyttjande av bostadsbeståndet för 
att underlätta för unga och nyanlända att hitta en bostad. 
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STORA KARTAN VISAR

Bostadsbristen kräver mer byggande

Kommunernas bedömning av läget på bostadsmarkna-
den. Datakälla: Boverket (Bostadsmarknadsenkäten 2016).

Riket: 10,9 (vägt medeltal).

Antalet färdigställda bostäder 2011-2014, per 1 000 invånare. 
Datakälla: SCB

15,1 till 51,1 (34 st.)

3,1 till 10,0  (113 st.)

0 till 3,0 (104 st.)

10,1 till 15,0 (39 st.)

LILLA KARTAN VISAR

Överskott (10 st.)

Balans (40 st.)

Underskott (240 st.)
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Kartan visar andelen av en kommuns utflyttare som har flyt-
tat till en annan LA-region under år 2015. Gul färg innebär att 
det är få utflyttare som flyttar till andra LA-regioner. Blå färg 
innebär att det är en stor andel av utflyttarna som flyttar till 
andra LA-regioner. Av de kommuner som har mörkblå färg 
är det 25 kommuner som utgör sina egna LA-regioner och 
där varje flytt från kommunen per definition går till en annan 
LA-region.  

I storstadsregionerna stannar flyttlasset inom 
LA-regionen
Storstäderna utmärker sig med en låg andel utflyttare till 
andra LA-regioner. Den utflyttning som sker över kommun-
gränsen går framförallt till andra kommuner i samma LA-re-
gion. I jämförelse med Stockholm och Malmö utmärker sig 
Göteborg med en relativt hög andel utflyttare till en annan 
LA-region.8 I Göteborg sker omkring hälften av flyttarna till 
en annan LA-region.  Motsvarande andel för Malmö är 38 pro-
cent och för Stockholm 25 procent. Förortskommunerna ut-
märker sig med låg andel utflyttare till andra LA-regioner. Av 
samtliga förortskommuner har Sundbyberg lägst andel med 
13 procent. Andra kommuner med en låg andel utflyttare 
till andra LA-regioner är förortskommunerna Botkyrka, Hud-
dinge, Danderyd och Solna i Stockholmsregionen samt Bur-
löv och Staffanstorp i Malmöregionen. Att flyttlasset många 
gånger stannar inom storstadsregionerna beror delvis på att 
dessa LA-regioner innefattar många potentiella kommuner 
att flytta till. För förortskommunerna går dock merparten av 
flyttlassen i praktiken till och från storstaden och till och från 
någon av de angränsande kommunerna.9

Attraktiviteten i storstadsregionernas kärnor medför höga 
bostadspriser, vilket i sin tur gör att många, framförallt barn-
familjer, flyttar ut från kärnan till en kranskommun i samma 
region. Goda pendlingsmöjligheter och tillgänglighet till 
arbetstillfällen gör att kranskommunerna attraherar många 
inflyttare och dessa kommuner utvecklas ofta till attraktiva 
boendekommuner. Många (men inte alla) kranskommuner i 
storstadsregionerna har därför ett stort positivt inrikes flytt-
netto i relation till folkmängden, vilket är en indikator på 
hög boendeattraktivitet. Stockholm, Göteborg och Malmö 
har dock ett svagt negativt inrikes flyttnetto. Storstadsregi-
onernas höga befolkningstäthet, goda pendlingsmöjligheter 
och diversifierade näringsliv skapar goda förutsättningar för 
kommunerna att hitta sina egna identiteter och roller i regi-
onen. 

Hög genomströmning i högskole- och 
universitetskommuner 
Kommuner med universitet eller högskolor har i många fall 
ett positivt inrikes flyttnetto, men andelen utflyttare till an-

dra LA-regioner är i regel stor. Det är ett vanligt mönster som 
beror på en hög andel studerande, vilket bidrar till såväl en 
hög inflyttning som hög utflyttning. Av utflyttarna från Umeå 
är 88 procent långväga flyttar. Umeå har en tydlig funktion 
som regional kärna i LA-regionen. Samtliga kranskommuner 
till Umeå har en förhållandevis låg andel utflyttare som flyttar 
till andra LA-regioner. Detta är en effekt av att Umeå attrahe-
rar inflyttare från många intilliggande kommuner. Samtidigt 
har Umeå själv svårt att förmå studenterna att stanna kvar 
efter att de studerat färdigt. Umeå tappar framförallt i förhål-
lande till Stockholms län, Västra Götalands län och Uppsala 
län. Ett liknande mönster finns även för Linköping där antalet 
utflyttare till andra LA-regioner är 82 procent. Stockholm är 
den vanligaste kommunen att flytta till följt av Norrköping 
och antalet utflyttare till Stockholm är 37 procent fler än till 
Norrköping.

Lund har också en hög omsättning av studenter. I jämförelse 
med Umeå är däremot de långa flyttarna något färre. Min-
dre än hälften av utflyttarna flyttar till en annan LA-region. 
Det torde delvis bero på att både Malmö och Helsingborg, 
som är stora kommuner med många arbetstillfällen, ingår i 
samma LA-region som Lund. Detta skiljer sig från Umeå och 
Linköping som till stor del utgör de enda kärnorna i respek-
tive LA-region. 

Flyttmönstret har stor betydelse för 
LA-regionernas kompetensförsörjning
Befolkningens flyttmönster har stor betydelse för kommu-
nernas och regionernas utveckling. Det är en stor fördel att 
ingå i en stor och funktionell LA-region. Det faktum att en 
stor andel av de mellankommunala flyttarna sker inom det 
funktionella omlandet innebär att kompetensen stannar kvar 
inom regionen, vilket är en stor fördel för hela branscher och 
för starka kluster. Här spelar kommungränser mindre roll ur 
ett medborgarperspektiv. Snarast gäller det att underlätta 
medborgarnas vardagsliv, till exempel genom att förbättra 
förutsättningarna för pendling.

Högskole- och universitetsorter utanför storstadsregionerna 
har generellt sett svårare att behålla kompetensen, men fö-
rekomsten av denna verksamhet har ändå mycket stor bety-
delse för regionen. Kommuner i små och solitära LA-regioner 
är mest sårbara. Förutom att dessa kommuner tenderar att 
ha en negativ befolkningsutveckling innebär utflyttningen i 
regel en flytt från kommunens funktionella geografi. Det för-
svårar kompetensförsörjningen och förutsättningarna för ett 
livskraftigt näringsliv i kommunen. Det är mindre sannolikt 
att ett företag väljer att etablera sig i en kommun där alla eller 
nästan alla som flyttar från kommunen gör det till en annan 
LA-region. 

Var går flyttlassen?
Det finns stora variationer mellan kommunerna när det kommer till andelen av utflyttningen som går 
till andra LA-regioner. Andelen är låg i storstädernas LA-regioner där de funktionella sambanden mel-
lan kärnorna och kranskommunerna underlättar för kommunerna att komplettera varandra och hitta 
sin egen identitet och roll i regionen. Den höga genomströmningen av studenter medför att andelen 
långväga flyttningar är större i högskole- och universitetsorter utanför storstadsregionerna. Andelen 
utflyttare är per definition högst i LA-regioner med få eller en enda kommun. Skillnaderna bidrar till vitt 
skilda förutsättningar för kompetensförsörjningen i LA-regionerna. 
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KARTAN VISAR

Andel av inrikes utflyttning som går till 
andra LA-regioner, i procent av total inrikes 
utflyttning. 

Datakälla: SCB. 

75,1 till 100 % (84 st.)

33,1 till 50,0 % (52 st.)

12,9 till 33,0 % (61 st.)

50,1 till 75,0 % (93 st.)

Var går flyttlassen?

VÄRDEN

Riket: 59,2 % (ovägt medeltal).
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En tudelad bild av storstadsregionerna 
Bland de kommuner som har låg arbetslöshet är flertalet 
lokaliserade till någon av de tre storstadsregionerna Stock-
holm, Göteborg och Malmö. Framförallt tenderar förorts-
kommunerna till storstäderna att ha en låg arbetslöshet. I 
Danderyd utanför Stockholm är den totala arbetslösheten 
1,7 procent, vilket är lägst i landet. Andra kommuner i Stock-
holm-Solna LA-region som har en låg andel arbetslösa är ex-
empelvis Knivsta (2,0 %), Vaxholm (2,1 %), Täby (2,1 %), och 
Vallentuna (2,1 %). Alla dessa kommuner har en socioekono-
misk struktur som är bättre än genomsnittet i regionen. Även 
i Skåne är det förortskommunerna till Malmö som har lägst 
arbetslöshet. I Lomma var arbetslösheten 2,6 procent under 
2015 och i Vellinge var den totala arbetslösheten 3,5 procent. 

En orsak till att arbetslösheten är lägre i storstadsregioner-
na är den goda tillgängligheten till arbetstillfällen. Utbud på 
arbete och efterfrågan på kompetens kan lättare matchas 
ihop på en stor och diversifierad arbetsmarknad med många 
branscher och potentiella arbetstagare. Däremot visar kartan 
att det finns stora variationer inom storstadsregionerna. Ar-
betslösheten är högre i kärnorna jämfört med de flesta för-
ortskommuner. Det gäller särskilt i Malmö (10,6 %) men även 
i Göteborg (6,3 %) och Stockholm (5,0 %). Detta torde fram-
förallt vara ett utfall av att det i storstäderna finns socioeko-
nomiskt svaga områden där en stor andel av invånarna står 
utanför arbetsmarknaden. Här handlar problemen inte om  
brist på fysisk tillgänglighet till arbetsplatser, utan snarare 
om segregation och andra sociala faktorer. Utrikes födda har 
generellt sett svårare att komma in på arbetsmarknaden än 
inrikes födda, vilket bland annat beror på lägre utbildnings-
nivå, bristande kunskaper i det svenska språket och sämre 
tillgång till sociala nätverk. Diskriminering av utrikes födda är 
också en faktor som knappast kan uteslutas. 

Låg arbetslöshet i kommuner med turismprofil 
eller annan nisch
Många av landets turism- och besöksnäringsinriktade kom-
muner har låg arbetslöshet. Av kartan framgår exempelvis 
att flera kommuner i Dalarna har en arbetslöshet under fem 
procent. I Malung är den totala arbetslösheten 3,6 procent 
och ungdomsarbetslösheten 5,8 procent. Även i Rättvik och 
Älvdalen är den totala arbetslösheten förhållandevis låg, 4,5 
procent respektive 5,0 procent. Handel och besöksnäring är 
personalintensiva och dessa branscher har därför en särskilt 
tydlig påverkan på sysselsättningsnivån och arbetslösheten 
i kommuner där utbildningsnivån är relativt låg. Detta är 
exempelvis fallet i Strömstad och Tanum på Bohuskusten. I 
dessa kommuner har besöksnäringen en framskjuten posi-
tion i näringsstrukturen och arbetslösheten är relativt låg to-
talt sett och bland ungdomar. Besöksnäringsrelaterade bran-
scher är också generellt sett gynnsamma för sysselsättningen 
bland utrikes födda.

Strukturomvandling – en utmaning för många 
kommuner 
Kännetecknande för många kommuner som har hög ar-
betslöshet är att de är orter med industri som dominerande 
näring, det vill säga branscher som minskat i sysselsättning 
de senaste årtiondena. Landskrona, som har en lång historia 
som varvs- och industristad, har exempelvis den tredje hög-
sta arbetslösheten i riket som helhet. Ungdomsarbetslöshe-
ten i kommunen är 14,2 procent, vilket är betydligt högre än 
rikets snitt. Liknande mönster går även att se för många indu-
stri- och bruksorter i Gävleborg. I Gävle LA-region har samt-
liga kommuner en arbetslöshet på över åtta procent. Även 
industriorterna Trollhättan i Västra Götaland och Olofström i 
Blekinge utmärker sig med en hög arbetslöshet. 

Det kan dock också konstateras att det finns industrikom-
muner som avviker från mönstret. I norra delarna av landet 
utmärker sig Kiruna särskilt. Där uppgår arbetslösheten till 
3,9 procent. Även ungdomsarbetslösheten är låg i jämförelse 
med de övriga kommunerna i Norrbotten. Endast Luleå har 
en lägre ungdomsarbetslöshet i länet. Att Kiruna har en låg 
arbetslöshet beror till stor del på gruvverksamheten och de 
kringeffekter som gruvan genererar inom till exempel  trans-
port, logistik och service. 

I grannkommunen Pajala har arbetslösheten ökat de senas-
te åren och är idag nästan dubbelt så hög som i Kiruna. En 
stor del av förklaringen till den ökande arbetslösheten är att 
gruvan i Pajala gick i konkurs och stängdes under 2014. En ut-
maning för kommuner likt Pajala är att kommunen utgör sin 
egen LA-region. Även om det är möjligt att pendla till exem-
pelvis Luleå eller Kiruna gör de långa avstånden att det idag 
är få som gör det. En nerlagd fabrik eller industri får därför 
mycket negativa konsekvenser, eftersom kommuninvånarna 
till stor del är beroende av arbetsmarknaden i den egna kom-
munen. 

Socialt hållbara arbetsmarknadsregioner 
De funktionella sambanden mellan kommuner har en viktig 
roll att fylla i utvecklingen mot en lägre arbetslöshet i lan-
dets kommuner. Förbättrade pendlingsmöjligheter bidrar till 
ökad regionförstoring, vilket i sin tur leder till ökade möjlig-
heter för arbetstagaren att hitta ett jobb och för företagen att 
hitta rätt kompetens. Detta skapar på sikt även en robusthet i 
regionen, eftersom kommuner som ingår i stora LA-regioner 
inte är lika sårbara gentemot branschförändringar i hemma-
kommunen. Även om tillgänglighet till arbetsplatser är en 
förutsättning för god sysselsättning krävs också andra typer 
av åtgärder för att skapa socialt hållbara arbetsmarknadsre-
gioner. Bland annat ställer det krav på en mer inkluderande 
arbetsmarknad där potentialen av arbetskraft och arbetstill-
fällen tas till vara genom en mer effektiv matchning.  

Arbetslöshetens geografi
En väl fungerande arbetsmarknadsregion präglas av hög sysselsättning och låg arbetslöshet, samt att 
arbetskraftens potential tas tillvara genom en effektiv matchning av arbetssökande och lediga jobb. 
Sedan finanskrisen har arbetslösheten i Sverige varit ett en stor utmaning som drabbat vissa lokala 
arbetsmarknadsregioner i högre utsträckning än andra. Dessutom är arbetslösheten mer utbredd 
hos vissa grupper, exempelvis utrikes födda och ungdomar. De senaste åren har dock arbetslösheten 
sjunkit och snittet för riket under 2015 var 6,1 procent.  
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8,1 till 11,9 % (68 st.)

4,6 till 6,0 % (72 st.)

1,7 till 4,5 % (76 st.)

6,1 till 8,0 % (74 st.)

Arbetslöshetens geografi

VÄRDEN

Andel personer (16-64 år) som var öppet 
arbetslösa eller i program med aktivitets-
stöd år 2015, i procent.

Datakälla: Arbetsförmedlingen.

1. Danderyd
2. Knivsta
3. Vaxholm
4. Täby
5. Vallentuna

1,7 % 
2,0 %
2,1 %
2,1 %
2,1 %

1. Södertälje
2. Lessebo
3. Landskrona
4. Ronneby
5. Eskilstuna

11,9 %
11,4 %
11,3 %
11,1 %
11,0 %

6,1 %
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Från jobblös tillväxt till finanskris och 
återhämtning
Mellan 2004 och 2014 ökade sysselsättningen i Sverige 
med 11,6 procent. Det beror både på att folkmängden och 
förvärvsintensiteten har ökat. I november 2014 uppgick för-
värvsintensiteten för personer i åldern 20-64 år till 77,3 pro-
cent, vilket var 1,5 procentenheter högre jämfört med tio år 
tidigare. Arbetsmarknaden har genomgått förhållandevis 
stora förändringar. För drygt tio år sedan diskuterades den 
”jobblösa tillväxten”, eftersom produktivitetsförbättringar låg 
bakom nästan hela den ekonomiska tillväxten. Den diskus-
sionen avtog när sysselsättningen ökade mot slutet av hög-
konjunkturen (antalet sysselsatta ökade med ca 2,5 procent 
under 2006 och 2007). Hösten 2008 bröt den internationella 
finanskrisen ut och varslen inom industrisektorn duggade 
tätt. Under krisåret 2009 minskade den totala sysselsättning-
en med tre procent. Arbetsmarknaden återhämtade sig dock 
relativt snabbt i Sverige och 2011 var antalet sysselsatta fler 
än under 2008. Sedan 2011 har sysselsättningen i genom-
snitt ökat med en procent per år. Det är framförallt sektorer 
som drivs av inhemsk efterfrågan som har drivit på tillväxten.

Stark sysselsättningstillväxt i storstadsregionerna 
och regionala tillväxtcentra
Sysselsättningsutvecklingen har varit olika stark i olika de-
lar av landet. I kartan framgår en positiv utveckling av sys-
selsättningen i storstadskommuner och regionala tillväx-
tcentra. Sysselsättningsutvecklingen har i dessa regioner 
inte enbart kommit Stockholm, Göteborg och Malmö till 
del. Även förortskommuner, särskilt i Stockholmsregionen, 
har haft en god sysselsättningsutveckling. Att den kraftiga 
befolkningsutvecklingen är en viktig drivkraft bakom sys-
selsättningsökningen i storstädernas förortskommuner är 
tydligt. Sysselsättningsökningen i lokalmarknadsorienterade 
verksamheter som byggindustri, vård och omsorg samt per-
sonliga och kulturella tjänster har vuxit mer än i övriga kom-
mungrupper. 

Sysselsättningsutvecklingen har också varit god i flera regi-
onala tillväxtcentra. Det gäller särskilt större kommuner som 
Uppsala, Lund, Linköping och Helsingborg. I dessa kommu-
ner har sysselsättningen ökat med över 15 procent. Även 
Örebro, Kalmar, Luleå, Västerås, Borås, Umeå, Halmstad och 
Växjö har haft en bättre utveckling än riket. Det har skett 
en ökad koncentration av sysselsättningstillfällen till kärnor 
inom flera av de lokala arbetsmarknadsregionerna, vilket 
även kartan över befolkningsutvecklingen visar. Det är till 
exempel tydligt i LA Karlstad, LA Skövde, LA Linköping, LA 
Västerås och LA Kalmar. 

En god tillgänglighet har positiv påverkan på 
sysselsättningsutvecklingen
Goda pendlingsförutsättningar ger en kommun bättre förut-
sättningar att hantera minskad sysselsättning i kommunen. 
Detta som en följd av att invånarna kan pendla till närbeläg-

na kommuner samtidigt som de betalar skatt i hemkommu-
nen. I flera kommuner i norra Sveriges inland (till exempel  
Sorsele, Vilhelmina, Dorotea, Strömsund och Åsele) har anta-
let sysselsatta minskat, dock i varierande utsträckning. Flera 
av dessa kommuner utgör en egen LA-region. Det begränsa-
de befolkningsunderlaget och de långa avstånden mellan de 
större tätorterna hämmar en utveckling mot en större funk-
tionell lokal arbetsmarknad. Kartan visar att sysselsättnings-
utvecklingen har varit särskilt stark längs infrastrukturstråk 
som ökar tillgängligheten. Det gäller särskilt stråken Stock-
holm-Enköping-Västerås-Örebro och E4:an genom Öster-
götland. I Västsverige är det tydligt i stråket längs med E6:an 
söderut från Göteborg genom Halland, men också sträckan 
Göteborg-Bollebygd-Borås-Ulricehamn-Jönköping. 

En hög grad av specialisering i mindre kommuner 
har både för- och nackdelar 
En tydlig näringsmässig specialisering kan vara en konkur-
rensfördel för en kommun och medföra vissa fördelar. Före-
komsten av stora och medelstora exporterande företag har 
i regel en positiv påverkan på medelinkomsten, vilket leder 
till ökad skattekraft och köpkraft. En industriell specialisering 
medför dock även risker, särskilt ifall ett enskilt företag svarar 
för en stor andel av sysselsättningen i en kommun. Då många 
industriföretag är verksamma på en globalt konkurrensutsatt 
marknad ligger fokus snarare på frågor om hur produktionen 
kan effektiviseras totalt sett än att skapa nya arbetstillfällen, 
vilket skapar osäkerhet och sämre förutsättningar för syssel-
sättningstillväxt. Traditionella bruksortskommuner i Örebro 
län, Värmlands län och Dalsland har haft en negativ syssel-
sättningsutveckling under en längre tid. 

Under 2010-talet har flera uppmärksammade företagsned-
läggningar inträffat. Nedläggningen av SAAB i Trollhättan 
visar att en relativt stor stad kan påverkas med vikande sys-
selsättning. Att pendlingsförutsättningarna till Göteborg 
har förbättrats har varit betydelsefullt för återhämtningen. 
I december 2014 försattes gruvbolaget Northland Resour-
ces i konkurs och nedläggningen torde få ett genomslag 
i sysselsättningsstatistiken för år 2015. Hur gruvindustrin 
kommer utvecklas i norra Sverige framöver är svårt att sia 
om. Den internationella finanskrisen 2008-2009 och Kinas 
omställning från en produktions- och investeringsdriven till 
konsumtionsdriven ekonomi är faktorer som globalt sett har 
bidragit till minskad efterfrågan, överkapacitet, minskade in-
vesteringar och lägre lönsamhet. 

Kartan visar även på positiva förändringar avseende syssel-
sättningsutvecklingen som kan härledas till näringsstruk-
turen. Besöksnäringen är ett exempel på en tjänstebaserad 
specialisering som har stor betydelse för utvecklingen i flera 
kommuner. I kartan framgår till exempel  att Strömstad, Eda 
och Haparanda haft god sysselsättningsutveckling, vilket till 
stor del beror på gränshandeln. En omfattande besöksnäring 
innebär att servicegraden kan bibehållas på en hög nivå i re-
lation till folkmängden än vad som annars hade varit fallet. 

Tio år av jobbpolarisering
Arbetsmarknaden har genomgått stora förändringar de senaste tio åren. Sysselsättningen minskade 
under finanskrisen 2008-2009, men återhämtade sig relativt snabbt i Sverige. Sysselsättningstillväxten 
har varit särskilt god i storstadsregionerna och regionala tillväxtcentra, medan traditionella bruksorts-
kommuner har haft en negativ sysselsättningsutveckling under en längre period.
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KARTAN VISAR

10,1 till 38,6 % (84 st.)

-4,9 till 0,0 % (46 st.)

-21,7 till -5,0 % (52 st.)

0,1 till 10,0 % (108 st.)

Tio år av jobbpolarisering

VÄRDEN

Sysselsättningsutvecklingen (dagbefolk-
ning) från 2004 fram till 2014, i procent.

Datakälla: SCB.

1. Karlsborg
2. Knivsta
3. Nykvarn
4. Värmdö
5. Pajala

38,6 %
38,5 %
35,1 %
32,8 %
31,7 %

1. Laxå
2. Munkfors
3. Torsås
4. Lessebo
5. Kungsör

-21,7 %
-17,3 %
-15,6 %
-14,6 %
-13,8 %

11,6 %
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Hur arbetar kommuner för att stärka sin roll i 
regionen? – exempel från fyra kommuner
Sveriges Nya Geografi 2016 visar att landets LA-regioner står inför olika utmaningar och möjligheter. I 
vissa regioner växer alla kommuner oavsett storlek medan det i andra regioner endast är kärnkommu-
nen som växer samtidigt som kranskommunerna stagnerar eller till och med krymper. Oavsett vilken 
LA-region en kommun tillhör innebär den nya funktionella geografin att kommunerna behöver arbeta 
strategiskt för att hitta sin roll och identitet i regionen. Det kan exempelvis handla om att utveckla en 
tydlig nisch inom näringslivet, att stärka kommunens profil som attraktiv boendekommun eller på annat 
sätt arbeta för att stärka den egna rollen gentemot övriga kommuner i regionen och i förhållande till 
regionen som helhet.

Arjeplog har länge utgjort sin egen lokala arbetsmarknadsregion, men ingår idag i samma 
LA-region som grannkommunen Sorsele. Britta Flinkfeldt, kommunalråd i Arjeplog, berät-
tar att även Arvidsjaur som formellt inte ingår i samma LA-region som Arjeplog, har stor 
betydelse för den lokala arbetsmarknaden. I Arvidsjaur är Arbetsförmedlingen en viktig 
arbetsplats och i Arjeplog ligger Transportstyrelsen, arbetsplatser som bidrar till att det idag 
sker ett visst pendlingsutbyte mellan kommunerna. Arjeplog har en tydlig näringsmässig 
specialisering inom biltestverksamhet, vilket ger kommunen en tydlig roll i regionen.  

Biltestverksamheten skapar många kringeffekter inom serviceverksamhet, hotell och 
restaurang vilket bidrar till många arbetstillfällen. Biltestverksamheten är en säsongsbeto-
nad bransch, men genererar ändå omkring 700 årsverken (inklusive kringeffekter) i regionen 
varav merparten utförs i kommunen. Kommunen utmärker sig idag genom att ha en låg 
arbetslöshet, både totalt sett och bland ungdomar. Britta förklarar att arbetslösheten idag 
är så pass låg att det är en utmaning att rekrytera. Många som tar jobb i kommunen är så 
kallade ”fly in fly out” och för att klara av kompetensbehovet inom exempelvis vården måste 
kommunen ibland hyra in sjuksköterskor och socionomer.  Arjeplog behöver ha en komplett 
arbetsmarknad, där det både ska vara möjligt att jobba inom industri och utbilda sig till 
socionom. Britta framhåller att bristande tillgänglighet till universitet och högskola är en av 
de största utmaningarna med att vara en perifer kommun på långt avstånd från en kärn-
kommun. Digitaliseringen skulle kunna vara en möjliggörare för detta, men i takt med att 
myndigheterna premierar campusstudier minskar utbudet av distansutbildningar. 

Framöver kommer Arjeplog att fortsatta stärka sin nisch inom biltestverksamhet. Ut-
vecklingen har visat att bilföretagen vill testa allt fler modeller och kommunen jobbar därför 
idag med att bygga en inomhushall och på så sätt förlänga vintern. Förhoppningen är att 
det kommer skapa större förutsättningar för helårsarbete och att fler då kommer bosätta sig 
i kommunen. 

”Vi jobbar 
just nu med 
att försöka 

förlänga 
vintern”

Knivsta är en snabbt växande kommun som ligger strategiskt mellan Stockholm och Upp-
sala. Klas Bergström, kommunstyrelsens ordförande, framhåller även Arlanda som en viktig 
nod för kommunens invånare. Det tar idag sex minuter från Arlanda till Knivsta, vilket bidrar 
till kommunens attraktivitet både för boende då det finns arbetstillfällen och för näringsliv 
eller andra besökare. Nyligen var exempelvis flera tyska företag på besök i kommunen och 
Klas berättar att samma dag som de besökte Knivsta kunde de äta både frukost och middag 
hemma i München. 

Knivsta är en traditionell villastad där många väljer att bo.  Omkring 75 procent av 
befolkningen pendlar ut från kommunen för att jobba i exempelvis Stockholm, Uppsala eller 
Arlanda. Klas tror dock att Knivstas roll som sovstad kommer att minska framöver och kom-
munen jobbar strategiskt med att öka andelen som arbetar i kommunen.  En hel del företag 
värdesätter att ligga nära E4an och att ha nära till Arlanda. Ett exempel är lastvagnsföretaget 
Närko som har lokaliserat sig i Knivsta på grund av det strategiska läget. I samband med att 
en ny stadsdel med hållbarhetsperspektiv nu planeras i Knivsta har även många företag som 
jobbar med hållbarhet visat intresse för att lokalisera sig i kommunen. 

EN LITEN KOMMUN MED TYDLIG NISCH 

EN SNABBT VÄXANDE KOMMUN 

ARJEPLOG

KNIVSTA
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Det är flera samverkande faktorer som har bidragit till att Knivsta har växt snabbt de senaste 
åren. Infrastrukturen har varit en möjliggörare och attraktiviteten har gradvis ökat i sam-
band med att även Stockholms Lokaltrafik numera trafikerar sträckan mellan Uppsala och 
Stockholm. Den stora utmaningen för Knivsta är att bygga bostäder och skolor i takt med 
att befolkningen växer. Urbaniseringen av kommunen, med exempelvis nya flerbostadshus 
nära järnvägen, skapar diskussioner i samhället eftersom det är en stor förändring som sker 
snabbt. 

Laxå är en befolkningsmässigt liten kommun som ligger i utkanten av Örebros LA-region. 
Kommunen har haft en negativ befolkningsutveckling från 80-talet och under den senaste 
tioårsperioden har kommunen tappat drygt åtta procent av befolkningen. Mats Fransson, 
utvecklingschef i Laxå kommun, berättar att Laxå dock har haft  en bra utveckling de senaste 
åren med flera nya etableringar, stärkt kommunal ekonomi och ökade villapriser. 

Kommunen har drabbats hårt av rationaliseringar inom industrin. För 20 år sedan job-
bade nästan 1 500 personer på industriföretaget ESAB i Laxå. Efter gradvisa nedtrappningar 
är det idag drygt 200 som jobbar kvar. Att en stor andel av kommuninvånarna arbetar inom 
samma sektor innebär en sårbarhet när näringslivet förändras. Kommunen arbetar därför 
strategiskt, tillsammans med de lokala entreprenörerna, för att skapa en god företagsanda 
i kommunen. Tidigare fanns omkring 55 procent av alla arbetstillfällen inom industrisek-
torn, idag är det ungefär en tredjedel av jobben som är inom industrin.  Laxå satsar bland 
annat på att få fler företag att etablera sig utefter E20 som går rakt igenom samhället. Än så 
länge handlar det framförallt om företag inom handel och restaurang, men Mats har goda 
förhoppningar om att det framöver kommer att etableras fler företag i E20-området. 

Laxå kommun spelar en aktiv roll i det regionala samarbetet och tillsammans med 
andra kommuner i regionen driver de Business Region Örebro. Mats framhåller att före-
tagsetableringar är en regional fråga. Det är bättre att vinna en etablering till regionen än att 
kommunerna ska slåss mot varandra. Han nämner värdet för Laxå av att Posten etablerades 
i grannkommunen Hallsberg år 2012. Eftersom det är korta avstånd mellan kommunerna är 
det smidigt att pendla, vilket gör det möjligt för många Laxåbor att jobba i Hallsberg. 

Närheten till Örebro där både universitet och arbetstillfällen finns är också viktig för 
Laxå. Det tar idag omkring 30 minuter att åka tåg till Örebro. Örebro har tagit på sig ansvaret 
att vara motorn i regionen, vilket upplevs positivt. Förut växte Örebro i vissa fall på bekost-
nad av kranskommunerna, men idag finns ett mer regionalt perspektiv där Örebro och öv-
riga kommuner i regionen ser ett mervärde med varandra, vilket är positivt för den fortsatta 
utvecklingen. 

Västerås är en tillväxtmotor i sin LA-region och har de senaste tio åren vuxit med omkring tio 
procent. Trots att kommunen är en snabbt växande kommun i Mälarregionen, har Västerås 
inte tagit någon tydlig ledartröja för regionens utveckling. Eva Lilja, näringslivsdirektör i Väs-
terås, menar att det troligtvis har att göra med att Västerås orienterar sig mot Stockholmsre-
gionen. Genom närheten till Stockholm har behovet därför inte varit lika stort som för andra 
kärnkommuner i landet.  Eva jämför kommunen med Örebro som mer aktivt har jobbat med 
att utveckla det regionala näringslivet genom samarbetet inom Business Region Örebro. Eva 
framhåller dock att Västerås är involverad i ett flertal regionala samarbeten inom exempelvis 
infrastruktur och fysisk planering. Samarbetet mellan de fyra mälarstäderna (Strängnäs, Eskil-
stuna, Västerås och Enköping) är ett sådant exempel. 

Västerås har idag en näringsmässig nisch inom energi, robotik och automation. Kom-
munens tekniktyngd är något som man bevakar och arbetar för att stärka.  I Västerås finns 
idag många stora och etablerade företag som exempelvis ABB och Bombardier. Samtidigt 
som dessa företag är viktiga och fungerar som lokomotiv i utvecklingen är det inte inom 
dessa som den största tillväxten sker. Jobbtillväxten finns framförallt i företag med upp till 
50 anställa, exempelvis forsknings- och teknikföretag. Kommunens teknikprofil ställer krav 
på kompetensförsörjning och framförallt ingenjörer kan vara svåra att rekrytera. Även om 
kompetensförsörjningen är en utmaning inom vissa branscher, har Västerås troligtvis bättre 
förutsättningar än många andra kommuner. Västerås ligger strategiskt bra geografiskt, med 
bra kommunikationer, många högskolor och universitet på nära avstånd.

I takt med att regionerna förstoras framhålls vikten av att Västerås fortsätter att disku-
tera kommunens roll gentemot de andra kommunerna i regionen.  Om storregionerna blir 
verklighet kommer Västerås att ingå i samma region som bland annat Uppsala, Gävle och 
Örebro. Då gäller det för Västerås att profilera sig och öka samarbetet med sina kranskom-
muner. Ju större produktportfölj regionen har – desto bättre erbjudanden. 

NYA ETABLERINGAR SKAPAR POSITIV ANDA

EN TILLVÄXTMOTOR UTAN LEDARTRÖJA?

”Det är bättra att 
vinna en etablering 
till regionen än att 
kommunerna ska 

slåss mot varandra”

LAXÅ

VÄSTERÅS
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Branschbredden – en indikator på kommunernas 
utvecklingspotential
Storleken på arbetsmarknaden är en viktig faktor för kom-
munernas utvecklingspotential, eftersom storleken i sig 
medför en mångfald av branscher. En större arbetsmarknad 
gör matchningen mellan arbetsgivare och arbetskraft mer ef-
fektiv och näringslivet mindre sårbart för förändringar i kon-
junkturen. Branschbredden i en kommun är en bra indikator 
på diversifieringen och det mäts genom att ställa antalet 
befintliga branscher i relation till antalet möjliga branscher. I 
teorin kan samtliga branscher (832 stycken enligt SCB) finnas 
i en kommun, men en tydlig begränsning finns av vad som är 
praktiskt möjligt. Begränsningen är till stor del beroende av 
kommunernas folkmängd. Kartan visar variationen i bransch-
bredd mellan kommuner och inom LA-regionerna.10 

Gynnsamt att ingå i en LA-region med hög bransch-
bredd
Storstädernas LA-regioner har den högsta branschbredden 
i riket eftersom befolkningsunderlaget är större än i andra 
LA-regioner. I LA Stockholm-Solna finns drygt nio av tio bran-
scher och i LA Malmö-Lund och LA Göteborg något färre (ca 
8,5 av 10). I LA-regionerna Linköping, Jönköping, Västerås, 
Örebro, Kristianstad-Hässleholm, Skövde, Trollhättan-Väners-
borg, Norrköping, Borås, Karlstad och Halmstad finns om-
kring två tredjedelar av alla branscher. 

Kartan visar på tydliga inomregionala skillnader mellan kärn-
kommuner och övriga kommuner. I storstädernas LA-regio-
ner har exempelvis Salem, Perstorp och Bollebygd färre än 
en femtedel av alla branscher samtidigt som kärnkommunen 
har åtminstone tre fjärdedelar. Storleken och branschdiversi-
fieringen är viktiga orsaker till att pendlingsströmmarna ten-
derar att vara någorlunda enkelriktade. Förortskommuner till 
storstäder har stor nytta av tillgängligheten till storstadens 
arbetsmarknad och är en av flera orsaker till den goda be-
folknings- och sysselsättningsutvecklingen i förortskommu-
nerna. Att branschbredden i storstädernas förortskommuner 
är högre jämfört med många andra kommuner i landet beror 
på ett större invånarantal. Om hänsyn tas till folkmängden är 
dock branschbredden ändå relativt låg i förortskommuner till 
Stockholm, däribland Nacka och Salem. 

Det är inte bara storstädernas förortskommuner som har för-
del av att tillhöra en lokal arbetsmarknad med hög bransch-
bredd. Många andra kommuner har, trots en låg egen 
branschbredd, åtminstone kunnat bibehålla storleken på 
folkmängden under den senaste tioårsperioden. Detta gäller 
exempelvis för Älvkarleby (LA Gävle), Kungsör (LA Västerås), 
Oxelösund (LA Nyköping-Oxelösund) och Lessebo (LA Växjö). 
Förhållandevis goda pendlingsmöjligheter till ett regionalt 
tillväxtcentra är en viktig orsak till det. 

Låg branschbredd i solitära LA-regioner hämmar 
utvecklingen
Även om kärnan i en LA-region kan ”beröva” kranskommuner 
på vissa funktioner och verksamheter, är ändå låg tillgäng-
lighet till arbetsmarknader med hög branschbredd ett sämre 
alternativ. I norra Sverige har kommunerna Vindeln, Vännäs, 
Bjurholm, Nordmaling och Robertsfors en fördel av att ingå i 
LA Umeå, vilket innebär att en större mångfald av branscher 
kan nås inom ett pendlingsbart avstånd. I Västerbottens in-
land har solitära LA-regioner som Dorotea, Vilhelmina och 
Storuman låg branschbredd och långa avstånd till stora ar-
betsmarknader, vilket innebär väsentligt sämre strukturella 
utvecklingsförutsättningar. 

Även i mellersta och södra Sverige skiljer sig förutsättningar-
na åt. I Örebro län har Hällefors och Ljusnarsberg låg bransch-
bredd samtidigt som ingen av dessa kommuner ingår i LA 
Örebro (Hällefors är en solitär LA-region och Ljusnarsberg 
ingår i LA Ludvika). Förortskommunen Lekeberg har en låg 
branschbredd, men till skillnad från Hällefors och Ljusnars-
berg har befolknings- och sysselsättningsutvecklingen varit 
positiv. Närheten till Örebro är betydelsefull eftersom det 
ökar branschbredden och valmöjligheterna. I Västmanland 
finns en liknande tendens där Skinnskatteberg och Norberg 
ingår i LA Fagersta. Framför allt Skinnskatteberg har haft en 
negativ befolknings- och sysselsättningsutveckling. 

Regionernas konkurrenskraft främjas av ökat 
inomregionalt samarbete
Ökad arbetsdelning och specialisering har varit viktiga driv-
krafter för ekonomisk utveckling över tid. Ett litet land som 
Sverige har blivit rikt genom att fokusera på sina komparativa 
fördelar och importera sådant vi varit mindre duktiga på att 
framställa. I ett regionalt perspektiv har vissa verksamheter 
bäst förutsättningar att utvecklas i de större städerna, medan 
andra verksamheter har andra behov. Vissa kommuner har 
goda förutsättningar för kunskapsintensiva tjänstenäringar 
medan andra kommuner exempelvis har goda förutsättning-
ar för besöksnäring. Andra kommuner har goda förutsätt-
ningar för attraktiva boendemiljöer och behöver säkerställa 
goda pendlingsmöjligheter. En region där kommunerna be-
kämpar varandra och reflexmässigt slåss för sin egen sak tar 
inte tillvara på sin utvecklingspotential. 

Det finns exempel på kommuner som påbörjat en process 
av fördjupad samverkan. I Falun-Borlänge har Borlänge en 
tydlig industriell specialisering och Falun många offentliga 
verksamheter. Den komplementära näringsstrukturen bidrar 
till att den gemensamma branschbredden är klart högre än 
branschbredden i var och en av dessa kommuner. Linköping 
och Norrköping är ett annat exempel även om kommuner-
na är kärna i varsin LA-region. År 2010 antog Linköping och 
Norrköping en gemensam översiktsplan. 

Mer människor ger fler branscher
Branschbredden på en arbetsmarknad har betydelse för dess attraktivitet, eftersom det underlättar 
matchningen mellan arbetskraften och arbetsgivare. Storstäderna och större städer har störst bransch-
bredd eftersom den påverkas av befolkningsstorleken i så stor utsträckning. Det är gynnsamt för kom-
muner med låg egen branschbredd att ingå i en LA-region med hög branschbredd. Den låga bransch-
bredden och tillgängligheten hämmar utvecklingen i perifera och solitära LA-regioner. 
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Branschbredden beräknas genom att dividera 
antalet branscher (i vilka det finns förvärvsarbe-
tande) i kommunen med antalet möjliga bran-
scher (832 st.). Branschbredden kan anta ett vär-
de mellan 0 och 100, där ett högt värde innebär 
ett diversifierat näringsliv. 

Datakälla: SCB.

45,1 till 81,5 % (45 st.)

18,1 till 25,0 % (71 st.)

8,3 till 18,0 % (73 st.)

25,1 till 45,0 % (101 st.)

Mer människor ger fler branscher

VÄRDEN

1. Stockholm
2. Göteborg
3. Malmö
4. Helsingborg
5. Uppsala

81,5 %
77,4 %
73,7 %
64,3 %
63,0 %

1. Bjurholm
2. Storfors
3. Munkfors
4. Ydre
5. Åsele

8,3 %
9,0 %
9,5 %
9,6 %
9,6 %

28,6 %
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Pendlingen har ökat snabbare än sysselsättningen
Den mellankommunala arbetspendlingen har ökat mycket 
snabbare än sysselsättningstillväxten under den senaste ti-
oårsperioden (2004-2014). Antalet pendlare har ökat med 22 
procent, vilket är en tre gånger så stor ökning som tillväxten 
i antalet personer som både bor och arbetar i samma kom-
mun. År 2014 arbetspendlade drygt 1,5 miljoner personer 
över (minst) en kommungräns, vilket motsvarar en tredjedel 
av den förvärvsarbetande befolkningen i Sverige.

Kartan visar förhållandet mellan antalet som pendlar in till en 
kommun och antalet som pendlar ut. Av kartan framgår att 
cirka en fjärdedel av kommunerna har en högre inpendling 
än utpendling (pendlingskvoten överstiger 1). 

Stora arbetsmarknader attraherar många 
pendlare…
I storstadsregionerna finns en tydlig funktionell rollfördelning 
mellan de arbetsmarknadsinriktade kärnorna och de mer 
boendeinriktade förortskommunerna. I LA Stockholm-Solna 
utmärker sig Stockholm och Solna med en inpendling som 
är 2,3 gånger så stor som utpendlingen. Förortskommunerna 
Nynäshamn, Österåker och Salem har tvärtom en låg pend-
lingskvot, vilket innebär att inpendlingen är begränsad i för-
hållande till utpendlingen. I Västra Götalandsregionen finns 
flera LA-regioner varav de flesta har ett tydligt centra. I LA Gö-
teborg är Göteborg det tydligaste centrat med en pendlings-
kvot som nästan ligger i paritet med Stockholms. Borås och 
Skövde utmärker sig även i sina respektive arbetsmarknads-
regioner. Att Trollhättan har en lägre pendlingskvot, torde 
bero på att det sker en omfattande utpendling till Göteborg, 
en pendling som har ökat under senare år, sedan nedlägg-
ningen av SAAB och utbyggnaden av järnväg och väg mellan 
Trollhättan och Göteborg. I södra Sverige är LA Malmö-Lund 
en tydlig tillväxtmotor. Malmös pendlingskvot är något lägre 
jämfört med Stockholm och Göteborg, men antalet inpend-
lare är ändå dubbelt så många som antalet utpendlare. Den 
kunskapsintensiva arbetsmarknaden i Lund bidrar också till 
högre inpendling än utpendling.  Det bör tilläggas att pend-
ling över nationsgränser inte ingår i statistiken, vilket kan ge 
en något missvisande bild för kommuner dels i västra Skåne, 
dels i västra Värmland. 

Den funktionella rollfördelningen är också tydlig i LA-regi-
oner med regionala tillväxtcentra som Luleå, Umeå, Öst-
ersund, Sundsvall, Linköping och Karlstad. De utpräglade 
förortskommunerna till den här typen av städer är däremot 
inte lika många som i storstadsregionerna, vilket beror på ett 
mindre befolkningsunderlag och en lägre befolkningstäthet 
i kärnan. Den funktionalitet som finns mellan arbete och bo-
ende blir här otydlig då den många gånger döljs i den kom-
munövergripande statistiken, särskilt inom ytmässigt stora 
kommuner. I dessa fall kan tätortsanalyser ge en bättre bild 
av funktionaliteten inom en kommun eller en region. 

… liksom större arbetsplatser och viktiga regionala 
funktioner
Kartan visar att det inte enbart är storstäder och regionala 
tillväxtcentra som är attraktiva arbetsmarknader. Det finns 
även inriktningar på olika näringar som påverkar. Exempel-
vis bidrar besöksnäringen till en hög pendlingskvot i Ström-
stad och Malung-Sälen.  Näringsmässig specialisering inom 
tillverkning och utvinning gör att kommuner som Kiruna, 
Fagersta, Borlänge och Olofström utmärker sig. Oskarshamn 
utmärker sig på grund av kärnkraften. Arbetsplatser inom 
tillverkning och utvinning är många gånger stora och kräver 
inpendling från andra kommuner för att säkra kompetensför-
sörjningen. Vissa kommuner har också olika regionala funk-
tioner som bidrar till en hög pendlingskvot (eller till en högre 
pendlingskvot än vad som annars skulle varit fallet). Arlanda 
flygplats i Sigtuna är en sådan funktion. I Burlövs kommun 
i Skåne bidrar ett stort köpcentrum till att inpendlingen till 
kommunen är högre än utpendlingen. 

Kommunerna har olika roller i den funktionella 
geografin
En kommuns förmåga att interagera med omvärlden är vik-
tig för att optimera utbytet av resurser och för att nå vikti-
ga externa marknader. Tillgängligheten inom en region och 
till dess grannar är en förutsättning för att få till stånd större 
funktionella arbetsmarknadsregioner (regionförstoring). När 
separata lokala arbetsmarknader binds samman till större, 
funktionella enheter skapas skal- och breddfördelar som 
gagnar den regionala utvecklingen.

En tydlig kärna i en region , som till exempel  Stockholm-Sol-
na, Malmö-Lund samt Göteborg kan underlätta det regionala 
samarbetsklimatet. Om de flesta kommunerna tjänar på att 
kärnan utvecklas finns en legitimitet i rollfördelningen. Kär-
nan är den självklara tillväxtmotorn i regionen och förorts-
kommunerna fungerar i mångt och mycket som leverantörer 
av arbetskraft och attraktiva boendemiljöer. Detta som en 
följd av att dessa kommuner kan erbjuda mer yta för peng-
arna, vilket underlättar för människor att bosätta sig i dessa 
orter. En funktionell geografi med många involverade kom-
muner riskerar dock att bli tungrodd, vilket ställer stora krav 
på kommunernas samarbetsförmåga. Ett dåligt fungerande 
samarbete inom fysisk planering kan ha en särskilt negativ 
inverkan på de regionala tillväxtförutsättningarna. 

I lokala arbetsmarknadsregioner där tillväxten i kärnan inte 
sprids till kranskommunerna kan samarbetsklimatet ibland 
vara infekterat då det finns en känsla av att tillväxten i kär-
nan sker till stor del på bekostnad av omlandet. Vissa kom-
muner behöver genomföra en ”mental regionförstoring” och 
definiera sin funktion i det regionala sammanhanget. Annars 
finns en risk att det medför en fortsatt suboptimering av re-
surser inom den funktionella regionen, vilket knappas gag-
nar vare sig kommuner eller regionen som helhet. 

Pendlingens geografi
Den ökade pendlingen har ökat utbytet och beroendet mellan kommuner. Storleksförhållandet mel-
lan antalet inpendlare och utpendlare säger mycket om kommunens roll i den funktionella geogra-
fin. Kommuner med stor arbetsmarknad attraherar många fler pendlare från andra kommuner än vad 
som pendlar ut. Det gäller även mindre kommuner med tydlig näringsmässig specialisering, medan 
inpendlingen till mer boendeorienterade kommuner är mycket begränsad i förhållande till utpendling-
en. ”Rollfördelningen” mellan kommunerna är tydligast i storstädernas LA-regioner.
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Antalet inpendlare dividerat med antalet utpend-
lare år 2014. En pendlingskvot på 1,00 innebär 
att antalet inpendlare är lika stort som antalet 
utpendlare. Ju högre kvot, desto större är inpend-
lingen i förhållande till utpendlingen. 

Datakälla: SCB. 

1,6 till 3,4 (27 st.)

0,6 till 1,0  (118 st.)

0,2 till 0,5 (104 st.)

1,1 till 1,5 (41 st.)

Pendlingens geografi

VÄRDEN

1. Kiruna
2. Strömstad
3. Älmhult
4. Oskarshamn
5. Stockholm

3,45
2,70
2,53
2,35
2,30

1. Nynäshamn
2. Österåker
3. Salem
4. Vaxholm
5. Öckerö

0,20
0,22
0,25
0,26
0,27

0,81
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Generationsväxlingen pågår
Kartan på nästa sida visar hur kommuner och regioner kan 
påverkas av en kommande generationsväxling, genom ett 
balanstal där förväntat antal unga i arbetsför ålder år 2025 
delas med antalet personer som av åldersskäl förväntas läm-
na arbetsmarknaden. Ett högt balanstal betyder att fler be-
räknas tillträda arbetsmarknaden än lämna den. Balanstalen 
redovisas på kommunnivå, men analysen tar utgångspunkt i 
LA-regioner eftersom arbetsmarknaden är regional. 

En tredjedel av landets kommuner förväntas få ett lägre ba-
lanstal än 0,75. Det innebär att för varje 100 personer som 
förväntas lämna arbetskraften finns som högst 75 personer 
att ersätta dem med. Lägst balanstal i riket förväntas Sote-
näs, Ydre, Borgholm, Orust och Grästorp få. De kommuner 
som har den största utmaningen med balansen mellan det 
förväntade antalet tillträdande och frånträdande har haft 
en negativ befolkningsutveckling sett i ett tioårsperspektiv. 
Bland de tio kommunerna med lägst balanstal i riket är Sö-
derköping den enda kommunen som hade en positiv befolk-
ningsutveckling 2005-2015. 

Förutsättningar för kompetensförsörjning bäst i 
storstäder och större städer
Kommuner med ett högt balanstal är nästan uteslutande 
regionala tillväxtcentra eller belägna i de tre storstädernas 
LA-regioner. I nio kommuner förväntas antalet som träder in i 
förvärvsaktiv ålder bli mer än dubbelt så många som motsva-
rande antal som lämnar densamma, vilket ger ett gynnsamt 
utgångsläge ur ett kompetensförsörjnings- och tillväxtper-
spektiv. Några av dessa kommuner är Lund, Solna, Botkyrka, 
Göteborg och Malmö. Ändå kan kompetensförsörjningen bli 
en stor utmaning för många företag i storstäderna eller regi-
onala tillväxtcentra. Det finns tecken på en bristande match-
ning mellan kompetensbehovet och den kompetens och ut-
bildning som den potentiella arbetskraften har. En växande 
andel av de arbetslösa saknar gymnasieutbildning och har 
därför sämre utsikter att få ett arbete inom ett bristyrke. En 
annan flaskhals är bostadsmarknaden som försämrar företa-
gens förmåga att attrahera arbetskraft med rätt kompetens.

God tillgänglighet ingen garanti för att säkra 
kompetensförsörjningen 
I kartan framgår ett antal kommuner med låga förväntade 
balanstal i de större städernas LA-regioner, till exempel Ydre i 
LA Jönköping, Ödeshög och Vadstena i LA Linköping, Väster-
vik i LA Västervik (en solitär LA-region) samt Söderköping i LA 
Norrköping. Kommuner med låga balanstal tenderar att ha 
en negativ befolkningsutveckling. God tillgänglighet till ett 
regionalt tillväxtcentra är dessvärre ingen garanti för att säk-
ra kompetensförsörjningen. Unga människors benägenhet 
att flytta till storstadsregionerna eller till de större städerna 
har en negativ påverkan på kranskommunernas förmåga att 
säkerställa kompetensförsörjningen. Det huvudsakliga pro-

blemet är däremot inte att 20-25 åringar flyttar från krans-
kommunerna - det gör även många unga i växande förorts-
kommuner. Det är istället att inte tillräckligt många personer 
över 30 år flyttar till kranskommunerna i de LA-regioner som 
inte är belägna i storstadsregionerna. Arbetsgivare i krans-
kommunerna kan förvisso attrahera arbetskraft från kärn-
kommunen och andra kommuner. Samtidigt kan konstateras 
att konkurrensen om arbetskraften kan bli stor inom vissa 
branscher och för vissa yrkesgrupper.

Kompetensförsörjningen är en särskilt stor 
utmaning i solitära LA-regioner
Generationsväxlingen är en särskilt svår utmaning i kommu-
ner med lågt balanstal belägna i LA-regioner utan tillgänglig-
het till en storstad eller ett regionalt tillväxtcentra. Det gäller 
särskilt de solitära LA-regionerna i skogslänen som i flera fall 
är omgivna av andra LA-regioner med svag tillväxt. Den glesa 
befolkningsstrukturen och de långa avstånden är strukturel-
la faktorer som hindrar regionförstoring och uthållig befolk-
ningstillväxt, vilket försvårar förutsättningarna för kompe-
tensförsörjningen. Ökad mellankommunal samverkan kring 
kompetensförsörjningsfrågor och diverse kommunala funk-
tioner är en viktig del i att klara kompetensförsörjningen. 

Migrationen och digitaliseringen kommer förändra 
arbetsmarknaden
Megatrender kommer att påverka såväl utbudet som efter-
frågan på arbetskraft fram till 2025. Den höga nettoinvand-
ringen, som är orsaken till att folkmängden ökar i så många 
av landets kommuner, kommer öka arbetskraftsutbudet 
eftersom många nyanlända är i förvärvsaktiv ålder (eller 
kommer att vara det inom tio år). I vilken grad invandringen 
mildrar generationsväxlingen i kommuner med låga balan-
stal beror exempelvis på hur många som kommer att få eller 
vilja stanna kvar i landet, sekundäromflyttningen bland ny-
anlända samt i vilken utsträckning och hur snabbt nyanlända 
kommer i arbete. Ifall sekundäromflyttningen bland nyanlän-
da fortsätter i riktning mot storstadsregionerna och de större 
städerna kommer skillnaderna mellan kommunernas balan-
stal att öka ytterligare. Många nyanlända kommer sannolikt 
få jobb i servicesektorn i landets större städer. 

Kompetensförsörjningen kommer också att påverkas av för-
ändringar i efterfrågan på arbetskraft. Automatisering och 
digitalisering kommer påverka arbetsmarknaden. I likhet 
med tidigare faser i strukturomvandlingen kommer digitali-
seringen att rationalisera bort arbetstillfällen, förändra inne-
hållet i befintliga jobb och skapa nya arbetstillfällen. Det är 
svårt att förutse hur automatiseringen och digitaliseringen 
kommer påverka arbetsmarknaden i olika regioner och hur 
relationen mellan stad och land kommer förändras i en vida-
re bemärkelse. Hittills har dock täta kluster i storstads- och 
universitetsmiljöer gynnats av teknikutvecklingen. 

En ny generation tar vid
Kompetensförsörjningen på arbetsmarknaden är en ständig och växande utmaning. Demografiska för-
utsättningar och en omfattande generationsväxling kommer att förstärka kompetensbristen i många 
kommuner. Även om bristande matchning mellan utbudet av och efterfrågan på arbetskraft är ett pro-
blem i både storstads- och landsbygdskommuner är förutsättningarna för kompetensförsörjningen 
bäst i storstadsregionerna. Migration och digitalisering är megatrender som kommer påverkar utbudet 
av och efterfrågan på arbetskraft framöver. 
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En ny generation tar vid
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Ett framräknat balanstal till år 2025 där antalet 
personer som förväntas inträda i arbetsför ålder 
divideras med antalet personer som förväntas 
lämna. Balanstalen tar hänsyn till dödstal och 
mellankommunala flyttar, men inte till förvärvs-
frekvensen. Ett balanstal över 1,00 innebär att fler 
förväntas tillträda i arbetsför ålder än de som för-
väntas frånträda den. 

Datakälla: SCB (egen bearbetning). 

1,6 till 2,6 (27 st.)

1,1 till 1,5 (64 st.)

0,8 till 1,0 (107 st.)

0,3 till 0,7 (92 st.)

VÄRDEN

1. Lund
2. Solna
3. Botkyrka
4. Göteborg
5. Uppsala

2,58
2,29
2,15
2,10
2,09

1. Sotenäs
2. Ydre
3. Orust
4. Robertsfors
5. Grästorp

0,35
0,38
0,41
0,41
0,43

0,98
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Den formaliserade samverkan mellan kommuner 
ökar i Sverige
Betydelsen av samverkan mellan kommuner lyfts allt oftare 
upp i olika sammanhang. I diskussionerna kring kommuner-
nas framtida struktur ses samverkan som ett komplement 
eller ett alternativ till en kommunreform eller en förändrad 
uppgiftsfördelning mellan nationell, regional och lokal nivå. 
Räddningstjänst är det vanligast förekommande samver-
kansområdet. Samverkan är även vanligt förekommande 
inom miljö/bygg och inom utbildningsområdet. Ytterligare 
ett område där samverkan blivit alltmer vanligt är inom ad-
ministrativa funktioner till exempel  lönehantering. Motivet 
bakom samverkan är många gånger att uppnå ekonomiska 
stordriftsfördelar. Andra motiv kan vara att kommunerna vill 
säkerställa kvalitet och effektivitet i handläggningen av olika 
frågor eller att underlätta rekryteringen av specialister.

Samverkan mellan kommuner sker i en mängd olika former 
som interkommunala avtal, gemensamma förvaltningar 
(kommunalförbund och gemensamma nämnder), interkom-
munala företag, gemensamma tjänster, projekt och andra 
typer av samrådsorgan. Begreppet kan således avse allt från 
nätverk med sporadiska kontakter och informationsutbyte 
till formaliserad samverkan som innebär en gemensam verk-
samhet på ett eller flera områden. 

Den mer formaliserade samverkan sker främst genom kom-
munalförbund11, gemensamma nämnder12 och delägda före-
tag. Totalt i riket finns cirka 180 kommunalförbund och 160 
gemensamma nämnder. Så många som 286 kommuner (99 
%) är med i minst ett kommunalförbund och 242 kommuner 
(83 %) har minst en gemensam nämnd. Därtill finns ca 420 
gemensamma bolag vilket till stor del är mer affärsdrivande 
verksamhet. 213 kommuner (74 %) är delägare i minst ett 
gemensamt bolag. Antalet kommunalförbund har ökat med 
knappt 70 procent de senaste tio åren. Antalet har dock  varit 
någorlunda oförändrat under den senaste femårsperioden. 
Antalet gemensamma bolag har ökat med nära tio procent 
de senaste fem åren. 

Formaliserad samverkan är vanlig i Värmland, 
Skaraborg och Mälardalen
I kartan framgår antalet förekomster av kommunalförbund, 
gemensamma nämnder och delägda bolag per kommun. Ge-
mensamma kommunalförbund, nämnder och bolag räknas 
in i värdet för samtliga berörda kommuner. Storstäder och 
större städer tenderar att ha många formella samverkansfö-
rekomster, ofta med flera olika kommuner i närområdet. Det 
beror sannolikt på att de har en hög kapacitet och är därför 
attraktiva för näraliggande kommuner att samverka med. 
Annat som utmärker dem är att delägda företag dominerar 
som samverkansform. Vid en jämförelse mellan kommuner 
kan konstateras att Göteborg har flest samverkansförekom-
ster (26 st.) följt av Östersund (22 st.), Karlstad (20 st.), Gävle 
(20 st.), Västerås (18 st.), Örebro (17 st.) och Stockholm (17 st.).

Det finns några områden i landet där antalet samverkans-
förekomster mellan kommuner är särskilt stort. LA Karlstad 
är det tydligaste exemplet på detta. Det som utmärker de 
formella samverkansstrukturerna i LA Karlstad är att nästan 
samtliga utgörs av gemensamma nämnder och kommunal-
förbund, vilket indikerar att samverkan till stor del är inriktad 
på kommunala kärnuppgifter. Andra områden där kommu-
nerna har många samverkansförekomster är delar av Ska-
raborg inklusive Laxå och Askersund i Örebro län. Även här 
dominerar kommunalförbund och gemensamma nämnder. 
I norra Sverige är det främst de mer folkrika kustkommuner-
na samt Östersund, Lycksele och Sollefteå som utmärker sig 
med många förekomster av formell samverkan. Längre söde-
rut är samverkan omfattande i Vetlanda, Sävsjö och Eksjö. 

Få samverkansförekomster i vissa delar av 
Norrlands inland och Småland
Det finns några områden av angränsande kommuner som 
kännetecknas av få formella samverkansförekomster. Det 
handlar framförallt om kommuner i Tornedalen med om-
nejd samt i flera kommuner i Norr- och Västerbottens inland. 
I vissa fall kan detta bero på att en kommun har få grann-
kommuner inom rimliga avstånd. I andra fall kan det bero på 
ett bristande intresse från en större närbelägen kommun att 
ingå i formella samverkansstrukturer. Även delar av Småland 
och Blekinge visar på ett mindre antal formella samverkans-
förekomster. Här är det framförallt kommuner i LA Växjö, LA 
Ljungby och LA Karlskrona som visar detta mönster.

Regionförstoringen medför ett ökat behov av 
regional rumslig planering
Rörligheten över kommungränserna har ökat kraftigt sedan 
den senaste kommunreformen avslutades för drygt 40 år se-
dan. Det har medfört att tillväxten och samhällsutvecklingen 
är mer beroende av väl fungerande flöden över kommun-
gränserna än tidigare, exempelvis är den regionala arbets-
marknadens funktionssätt beroende av en väl fungerande 
bostadsmarknad och transportinfrastruktur. En förbättrad 
funktionalitet i en region kräver därför ofta effektivare flöden 
av varor, tjänster och människor.

Regionförstoringen har ökat behovet av regional samhälls-
planering och den ökade mellankommunala samverkan kan 
delvis vara ett uttryck för detta. En fördjupad samverkan mel-
lan kommuner, till exempel i form av gemensamma struktur-
bilder och översiktsplaner, kan minska den inomregionala 
suboptimeringen av resurser och i förlängningen innebära 
att kommunerna konkurrerar mindre med varandra och till-
låts utveckla en tydligare roll och identitet i den funktionella 
regionen. 

Mer samverkan för regionernas bästa
Samverkan mellan kommuner i form av gemensamma nämnder, kommunalförbund och delägda bo-
lag har ökat i Sverige. Formaliserad samverkan är särskilt vanlig i Värmland, Skaraborg och Mälardalen. 
Räddningstjänst, miljö, bygg, utbildning och administrativa funktioner är vanliga samverkansområden. 
Regionförstoringen medför ett ökat behov av regional rumslig planering mellan kommuner i den funk-
tionella geografin. Gemensamma strukturbilder och översiktsplaner är goda exempel.
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KARTAN VISAR

Antalet formella samverkansrelationer 2014/2015 
(kommunalförbund, gemensamma nämnder och 
delägda företag) som kommunerna är delaktiga i.

Datakällor: 
SKL: Gemensamma nämnder (2015)
SCB: Kommunalförbund (2014)
SCB: Delägda företag (2014)
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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)
Den funktionella geografin avser både en funktionsuppdelning mellan kommuner i en region och den geografiska avgränsningen 
av olika flöden.

2)
OECD (2015). The Metropolitan Century – Understanding Urbanisation and its Consequences (Policy Highlights). 

3)
OECD (2015). Governing the City (Policy Highlights). 

4)
Migrationsverket (2016).

5)
Sveriges Kommuner och Landsting (2015). Urbanisering - utmaningar för kommuner med växande och minskande befolkning 

6)
SCB (2016). Sveriges framtida befolkning 2016–2060. 

7)
Boverkets definition av brist är att det ”hela tiden finns en efterfrågan som överstiger utbudet”. Överskott på bostäder, å andra sidan, 
råder när ”det ständigt finns fler lediga bostäder eller bostäder till salu än vad som efterfrågas”.

8)
Även om Göteborg har två stora universitet och attraherar många långväga inflyttare, är det många som flyttar från kommunen när 
studierna är färdiga eller för att söka jobb på annan ort. Flyttlasset går i många fall i riktning mot Stockholm och under 2000-talet 
har allt fler högutbildade flyttat från Göteborgsregionen till Stockholms LA-region. (Västra Götalandsregionen, 2012, Högutbildades 
flyttströmmar till och från Göteborgs arbetsmarknadsregion)

9) 
I till exempel Sundbybergs fall svarar Stockholm för 46 procent av inflyttningen och 43 procent av utflyttningen.

10)
Även om branschbredden säger en del om en kommuns utvecklingsförutsättningar fångar detta mått inte mer kvalitativa aspekter 
på diversifieringen inom olika sektorer och branscher. Som exempel kan nämnas att restaurangbranschen förekommer i alla städer 
och någorlunda stora tätorter, men utbudet och mångfalden av olika typer av restauranger är betydligt större i storstäderna än i 
övriga kommuner. Detsamma gäller till exempel sällanköpsvaruhandel med fler specialiserade varor och butiker.

11)
Ett kommunalförbund är fristående i förhållande till sina medlemskommuner och blir huvudman för de frågor som medlemmarna 
flyttar över till förbundet. De frågor medlemmarna överlämnar till förbundet faller efter överlämnandet utanför deras egen kompe-
tens. 

12)
En gemensam nämnd tillsätts i någon av de samverkande kommunerna (s.k. värdkommun) och ingår i denna kommuns organi-
sation. Till skillnad från ett kommunalförbund är en gemensam nämnd ingen egen juridisk person. Varje kommun har kvar sitt 
huvudmannaskap för de frågor man överlämnar till den gemensamma nämnden. Även om den gemensamma nämnden ingår i 
värdkommunens organisation, ska övriga ingående kommuner ha lika mycket inflytande på nämnden som värdkommunen har.
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