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Förord

Sveriges Nya Geografi har utkommit årligen sedan 1998 och årets publikation är följaktligen den 
tjugoförsta i ordningen. Bakom publikationen står Arena för Tillväxt 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 illustre-
ra mönster och utvecklingstendenser i Sveriges kommuner och på så sätt bidra till fortsatt debatt 
om tillväxtfrågor.

Temat för årets upplaga av Sveriges Nya Geografi är kommunernas omställningsförmåga i tider av 
strukturomvandling och urbanisering. Förutom några kartor som visar på urbanisering och struk-
turomvandling speglar kartorna situationen och utvecklingen inom några politikområden som 
har stor betydelse för kommunernas omställningsförmåga. Det handlar om arbete, utbildning 
och bostäder samt rumslig och social mobilitet. Årets mittuppslag innehåller reflektioner från 
forskarna Anders Lidström och Josefina Syssner kring utmaningar och strategier för växande 
respektive krympande kommuner. Längst bak i skriften finns kartor över Sverige 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. 
På Arena för Tillväxts hemsida finns dessutom Tillväxtkartan och Tillväxtguiden som kan användas 
för att göra egna kartor och diagram. 

Med önskan om intressant läsning!

Anna Kelly 
Arena för Tillväxt

Mats Hermansson
Sweco 



Inledning
Strukturomvandlingen i näringslivet är en central drivkraft bakom den polariserade befolknings-
utvecklingen de senaste decennierna, då storstadsregioner och större städer har växt och mindre 
kommuner i glesbefolkade områden minskat. Utvecklingen ställer krav på stärkt omställningsförmåga 
inom utbildning, arbete, bostäder och transportinfrastruktur. Det kräver också en god samverkan mellan 
kommuner, regioner och staten. Kommunernas strategier för stärkt omställningsförmåga behöver 
utformas efter deras roll i den funktionella geografin och efter lokala förhållanden. 

Strukturomvandlingen och urbaniseringen 
påverkar alla kommuner…
Strukturomvandlingen och urbaniseringen i näringslivet är 
två drivkrafter med betydande påverkan på samhällsutveck-
lingen. Det är en utveckling som påverkar alla industrialise-
rade länder med en likartad regional påverkan. De senaste 
50 åren har strukturomvandlingen inneburit en successiv 
förskjutning av sysselsättning från tillverkningsindustri till 
diverse tjänsteverksamheter. I takt med att varuproduktio-
nen i allt större utsträckning förlagts till Östeuropa eller Asien 
har etablerande industrialiserade länder som Sverige ökat 
specialiseringsgraden inom verksamheter högre upp i vär-
dekedjan. Det ökade kunskapsinnehållet i produktionen har 
gynnat tillväxten i storstäder, större städer och täta miljöer. 

Med strukturomvandlingen som viktig drivkraft har befolk-
ningstillväxten under de senaste decennierna koncentrerats 
till storstadsregionerna och de större städerna. Folkmängden 
har minskat mest i små kommuner i glest befolkade regioner.  
Över tid har utvecklingen bidragit till stora regionala skill-
nader i åldersstrukturen och den förvärvsarbetande befolk-
ningens relativa storlek. De senaste åren har många mindre 
kommuner tagit emot ett stort antal nyanlända i förhållande 
till folkmängden. Sekundäromflyttningen visar dock att det 
är vanligt att utomeuropeiska invandrare flyttar till större or-
ter, vilket innebär att det inte är troligt att den ökade migra-
tionen blir en vändpunkt för krympande kommuner i lands- 
och glesbygd. 

…och ställer krav på omställningsförmåga
Förmågan att hantera utmaningar och tillvarata de fördelar 
som strukturomvandlingen och urbaniseringen medför har 
stor betydelse för individer, företag samt offentliga institutio-
ner på lokal, regional och nationell nivå. Årets upplaga av Sve-
riges Nya Geografi fokuserar på arbetsmarknad, utbildning 
och bostäder samt rumslig och social mobilitet. Dessa om-
råden har stor betydelse för kommunernas omställningsför-
måga. Omställningsförmågan är särskilt låg i kommuner med 
traditionell tillverkningsindustri där sysselsättningsgraden är 
låg och utbildningstraditionerna svaga. När det gäller lands-
bygdskommuner har kommuner med konsumtionsinriktade 
inslag i näringsstrukturen bättre förutsättningar jämfört med 
landsbygdskommuner med en mer ensidigt produktionsin-
riktad näringsstruktur. Bostadsbyggandet, utbildningsnivån 
och sysselsättningsgraden är högre i kommuner som växer 
jämfört med kommuner utan tillväxt. 

Även om storstadsregionerna och större städer faller väl ut 
saknas inte utmaningar. Bostadsmarknadens funktionssätt 
hindrar kompetensförsörjningen och familjebildningen i 
framförallt storstadsregionerna. De senaste årens nybyggna-
tion har inte tillgodosett behoven i växande grupper av mer 
resurssvaga hushåll.

Den rumsliga och sociala mobiliteten har stor betydelse för 
alla kommuners omställningsförmåga. Det har blivit vanli-

gare att arbeta i en annan kommun än boendekommunen.  
Närheten till större arbetsmarknader har varit en viktig till-
gång och regionförstoringen har blivit en del av pendlings-
kommunernas omställning. Den sociala mobiliteten är också 
en stor utmaning. Hög ojämlikhet och brottslighet, som är ett 
särskilt stort problem i landets storstäder och större städer, 
bidrar till segregation och påverkar människors livschanser 
negativt. I andra kommuner är emellertid en låg inkom-
stojämlikhet ett uttryck för mindre god tillgång till välbetalda 
jobb. 

Olika strategier och åtgärder för olika kommuner
Förmågan till omställning och förnyelse i en globaliserad 
och digitaliserad ekonomi är viktig för både stad och land 
och samspelet mellan regional och lokal nivå är viktig för alla 
kommuner. Tillväxtkommuner utmärker sig genom att den 
funktionella geografin inrymmer många olika kommuner, vil-
ket ställer stora krav på samordning. Tillväxtens regionala lo-
gik är beroende av ett väl fungerande samspel mellan arbete, 
bostad, servicepunkter och transportsystem. Storstadsregi-
onerna och andra tillväxtkommuner behöver möta behovet 
av nya bostäder genom att främja ett varierat bostadsutbud 
som tar hänsyn till behoven bland mer resurssvaga hushåll. 
Segregationen och den ökade ojämlikheten är också en ut-
maning att motverka i samhällsplaneringen.

Kommuner i utkanten av eller strax utanför större funktionel-
la arbetsmarknadsregioner bör sträva efter att förbättra till-
gängligheten. Pendlingskommuner presterar generellt sett 
bättre än andra mindre kommuner på flera av de parametrar 
som studeras närmare. Den låga befolkningstätheten och 
de långa avstånden innebär emellertid att vissa kommuner 
i Sverige inte har särskilt goda förutsättningar att stimulera 
fram ett ökat pendlingsutbyte med större orter. Den politis-
ka dialogen i dessa kommuner bör utgå från hur strategier 
kan utformas och vilka insatser som kan genomföras för att 
anpassa organisation och verksamheter till det minskade be-
folkningsunderlaget. Det handlar exempelvis om innovativ 
organisering, att tillvarata digitaliseringens möjligheter samt 
att utöka samverkan med grannkommuner. För inte minst 
små kommuner är regionerna en viktig stödresurs för sam-
hällsplaneringen.

Samtliga nivåer i den offentliga sektorn har ett ansvar för att 
stärka den kommunala och regionala omställningsförmågan. 
Staten har en viktig roll genom att sätta övergripande ramar 
för arbetsmarknadspolitiken, utbildningspolitiken och bo-
stadspolitiken. Staten prioriterar också mellan och finansierar 
infrastruktursatsningar.  Hösten 2019 ska en parlamentarisk 
kommitté lämna förslag på hur kommunernas kapacitet att 
fullgöra sina uppgifter kan stärkas. Exempel på åtgärder är 
frivilliga kommunsammanslagningar, bättre förutsättningar 
för mellankommunal samverkan samt möjligheten att förde-
la ansvar och uppgifter olika, det vill säga att alla kommuner 
inte gör samma sak.
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Stark befolkningstillväxt i storstadsregioner 
och större städer
De senaste 20 åren (1997-2017) har befolkningstillväxten 
koncentrerats till storstadsregionerna och till de större stä-
derna. Tillväxten drivs framförallt av ett starkt positivt fö-
delsenetto och utrikes flyttnetto, medan inrikes flyttnetto 
förklarar en mindre del av ökningen. Av de tio kommunerna 
som vuxit mest finns alla utom en i Stockholms län. Befolk-
ningstillväxten har varit särskilt stark i pendlingskommuner 
nära storstad med en genomsnittlig tillväxt på 27 procent. 
Pendlingskommunerna drar nytta av den starka tillväxten 
i och genom närheten till storstäderna samtidigt som bo-
stadspriserna är lägre. I toppen utmärker sig Värmdö, Sund-
byberg och Knivsta med en befolkningstillväxt som översti-
ger 50 procent. 

Den ökade flyktinginvandringen till Sverige under de senaste 
åren har medfört att folkmängden ökar i nästan alla kommu-
ner. I det långsiktiga perspektivet har däremot antalet invå-
nare minskat i 129 kommuner, varav minskningen varit sär-
skilt påtaglig i små kommuner. Av de 20 kommunerna som 
har minskat mest har majoriteten mindre än 8 000 invånare 
och ingen har en folkmängd som överstiger 20 000 invånare. 
Detta visar att urbaniseringen haft en polariserande effekt 
där små kommuner krymper och stora kommuner växer.  

Folkmängden har i genomsnitt minskat mest bland lands-
bygdskommuner (-13%). Utvecklingen bland landsbygds-
kommuner med besöksnäring har dock inte varit lika nega-
tiv (-3,5%), men spridningen i den kommungruppen är stor. 
Folkmängden har ökat relativt kraftigt i populära turistkom-
muner som Strömstad (21,4%) och Åre (13,5%). Samtidigt 
finns också kommuner med en kraftig befolkningsminsk-
ning, såsom Arjeplog (-21,1%) och Storuman (-19,3%). 

Hög försörjningsbörda i många kommuner
Även om antalet invånare i Sverige ökar så växer obalanserna 
i befolkningsfördelningen. Medellivslängden ökar och anta-
let äldre blir fler. Fram till 2060 väntas antalet invånare som är 
65 år och äldre öka med 70 procent, motsvarande 1,3 miljo-
ner personer.1 

Den förändrade befolkningsstrukturen förstärks dessutom 
av den pågående urbaniseringstrenden. När den arbetande 
befolkningen flyttar från de mindre kommunerna lämnar de 
kvar en allt större andel äldre. Detta leder till att den så kall-
lade demografiska försörjningskvoten2 ökar. Det kommunala 
utjämningssystemet kompenserar till stor del för den ökade 
ekonomiska försörjningsbördan, men utvecklingen förstär-
ker kompetensförsörjningsutmaningen i de krympande 
kommunerna.  

Idag uppgår den demografiska försörjningskvoten i Sverige 
till knappt 0,75, vilket innebär att för varje 100 personer i 
förvärvsaktiv ålder finns 75 personer som är yngre eller äld-
re. Skillnaderna i försörjningskvoten mellan kommunerna 
är stora. I storstäderna är kvoten allra lägst (0,59). Även de 
större städerna har i genomsnitt en relativt låg försörjnings-
kvot (0,72). Det är framförallt i studentstäderna Umeå, Upp-
sala och Lund som försörjningskvoten är låg, vilket beror på 
den unga befolkningen. Försörjningskvoten är i genomsnitt 
högst bland landsbygdskommuner (0,92) och pendlings-
kommunerna nära mindre stad/tätort (0,91). I 14 kommuner 
är försörjningskvoten högre än 1, vilket innebär att det är fler 
som ska ”försörjas” än det finns ”försörjare”.

De senaste 20 åren har den demografiska försörjningskvoten 
ökat i alla kommungrupper utom storstäderna. Enligt SCB 
förväntas den demografiska försörjningskvoten öka till 0,92 
år 2060. Den åldrande befolkningen är en utmaning som 
många europeiska länder står inför, vilket kan medföra en 
ökad konkurrens om arbetskraft framöver. 

Befolkningsutvecklingen ställer krav på 
anpassning och omställningsförmåga
De senaste 20 årens befolkningskoncentration visar att 
många kommuner har stora utmaningar framöver. Idag har 
48 kommuner färre än 8 000 invånare, vilket betraktades som 
en miniminivå när den senaste kommunreformen ägde rum 
1974. År 2040 beräknar Långtidsutredningen att antalet har 
ökat till 56 kommuner och att antalet kommuner med färre 
än 20 000 invånare uppgår till 164 stycken. 

En krympande och åldrande befolkning ställer stora krav på 
kommunernas anpassnings- och omställningsförmåga. Sam-
tidigt visar studier att få kommuner formulerar strategier för 
att möta de utmaningar som en befolkningsminskning med-
för. Utebliven befolkningstillväxt ses ofta som ett politiskt 
misslyckande.3  

En fortsatt krympande och åldrande befolkning innebär sto-
ra utmaningar för kommunernas organisation och arbete. 
Trots en minskande befolkning finns kommuner som lyckats 
hålla hög kvalitet och god ekonomi i sina verksamheter.  Er-
farenheter från dessa kommuners arbete visar att det bland 
annat är viktigt att utvecklingsarbetet utgår från fakta och 
att det finns en politisk samsyn kring tuffa och nödvändiga 
prioriteringar.4 

20 år av befolkningskoncentration 
De senaste 20 åren har befolkningstillväxten koncentrerats till storstadsregionerna 
och de större städerna medan folkmängden har minskat i framförallt små kommuner. 
Bland de kommuner som har minskat mest finns många med färre än 8 000 invånare. 
Andelen av befolkningen i förvärvsaktiv ålder minskar i framförallt krympande 
kommuner. Utjämningssystemet kompenserar till stor del för den ökade ekonomiska 
försörjningsbördan, men inte för den ökade arbetsbördan. Utvecklingen ställer krav på 
anpassning och stärkt omställningsförmåga. 
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20 år av befolkningskoncentration 

15,1 till 53,1 % (71 st.)

-14,9 till 0,0 % (103 st.)

-26,9 till -15,0 % (27 st.)

0,1 till 15,0 % (89 st.)

KARTAN VISAR

Befolkningsutvecklingen 1997-2017, i 
procent.

Datakälla: SCB. 

VÄRDEN

1. Värmdö
2. Sundbyberg 
3. Knivsta
4. Solna
5. Nykvarn

53,1 %
52,1 %
51,5 %
44,5 %
40,2 %

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

-26,9 %
-25,2 %
-24,3 %
-24,2 %
-23,8 %

14,4 %
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Kartan visar hur den grupp av utomeuropeiska invandrare 
som anlände under perioden 2010-2014, och som inte har 
utvandrat varaktigt sedan dess, har förflyttat sig.5 Antalet per-
soner i den undersökta gruppen uppgick totalt till 243 207 
stycken. Kartan visar kvoten mellan antalet kvarvarande efter 
boendekommun 31 december 2017 och kvarvarande efter 
invandringskommun. Om en kommun har ett indexvärde på 
100 innebär det att antalet kvarvarande personer i den un-
dersökta populationen var lika stort den 31 december 2017 
som antalet personer som invandrade mellan 2010-2014. Ett 
indexvärde på exempelvis 135 innebär att antalet personer i 
undersökningspopulationen har ökat med 35 procent i kom-
munen jämfört med antalet som invandrade till kommunen. 
Värden under 100 betyder färre kvarvarande boende jämfört 
med antalet som invandrade. Ju lägre talet understiger 100, 
desto färre är antalet kvarvarande boende jämfört med anta-
let invandrade.6  

Valet av boendeort påverkas av tillgång till arbete 
och bostäder…
Skillnader i den så kallade sekundäromflyttningen mellan 
kommungrupperna tyder på att tillgängligheten till arbets-
tillfällen och bostäder har betydelse för flyttmönstret. Sekun-
däromflyttningen har generellt sett varit mer positiv i regi-
oner där utsikterna på arbetsmarknaderna är bättre. De tre 
storstadskommunerna har förvisso ett sammantaget index-
värde på endast 101, men indexvärdet uppgår till 117 i pend-
lingskommuner nära storstad. Att sekundäromflyttningen är 
mer positiv i storstädernas pendlingskommuner än i kärn-
kommunerna påverkas delvis av tillgången på bostäder.

Större städer har många arbetstillfällen och hög branschdi-
versitet. Dessa kommuner har sammantaget ett indexvärde 
om 119. Även tillgänglighet till större städer tycks ha betydel-
se då indexvärdet sammantaget är 100 i pendlingskommu-
ner nära större stad (men enbart 80 i lågpendlingskommuner 
nära större stad). I norra Sverige, där sekundäromflyttningen 
generellt varit negativ, skiljer sig kommuner i Umeås lokala 
arbetsmarknadsregion med en positiv sekundäromflyttning. 
Ett liknande mönster mellan ”centrum” och ”periferi” kan 
skönjas bland mindre kommuner. Indexvärdet för mindre 
städer/tätorter är 96 samt 73 i pendlingskommuner nära 
mindre stad/tätort. Exempel på kommuner med positiv se-
kundäromflyttning är Ljungby (159), Markaryd (192) och 
Gnosjö (138). I sydöst framträder Emmaboda, Nybro och Kal-
mar med en hög positiv sekundäromflyttning. Noterbart är 
dock att sekundäromflyttningen är negativ i ett stort område 
kring de tre sistnämnda kommunerna. I kartan är det exem-
pelvis tydligt att sekundäromflyttningen varit negativ i områ-
den med låg tillgänglighet såsom Östra Småland och bland 
inlandskommunerna i norra Sverige, medan kommuner i 
närheten av infrastrukturstråk, såsom E4, haft en mer positiv 
sekundäromflyttning. 

Med ett indexvärde om endast 66 är landsbygdskommu-
ner den kommungrupp som i minst utsträckning behåller 
de utomeuropeiskt födda. Bland kommunerna med lägst 
indexvärde finns många bruksortskommuner och glesa in-
landskommuner i norra Sverige. Landsbygdskommuner med 
besöksnäring har med ett indexvärde om 75 ett högre index-
värde än andra landsbygdskommuner. För landsbygdskom-
munerna tycks näringsstrukturen därför ha särskilt stor be-
tydelse. Sysselsättningen inom besöksnäringarna växer och 
utgörs till stor del av instegsjobb.

…men också av närheten till släkt och vänner
Precis som för de svenskar som emigrerade till Amerika för 
100 år sedan är tillgången till släktingar och personer med 
samma kulturella bakgrund en faktor som har påverkat valet 
av bostadsort för många utomeuropeiska invandrare. Många 
av de utomeuropeiska invandrarna är flyktingar som har fått 
sin asylansökan beviljad. I Sverige har även asylsökande frihet 
att välja bostadsort genom EBO-lagen (lagen om eget boen-
de)7. Lagens kritiker framhäver att den bland annat leder till 
ökad segregation och trångboddhet. 

Även om EBO-lagen inte är avskaffad införde regeringen en 
bosättningslag8 2016 för att påskynda bosättningen för ny-
anlända och därigenom etableringen på arbetsmarknaden 
och i samhällslivet. De som fått sin asylansökan beviljad blir 
kommunplacerade utifrån en kommunvis fördelningsnyckel 
som utgår från kommunernas arbetsmarknadsförutsättning-
ar, befolkningsstorlek och övrigt mottagande av nyanlända 
i kommunen. Ett annat syfte med bosättningslagen var att 
skapa bättre planeringsförutsättningar för kommunerna. Pla-
neringsförutsättningarna och investeringsbesluten har varit 
särskilt svåra i mindre kommuner med ett högt flyktingmot-
tagande och en kraftigt negativ sekundäromflyttning.

Integrationen bör vara en del av det lokala 
tillväxtarbetet
År 2014 tog Arena för Tillväxt fram rapporten ”Ny i Sverige - 
vad kan jag bidra med?” (2014). En viktig slutsats i rapporten 
är att kommuner kan påverka antalet kvarvarande genom ett 
långsiktigt och aktivt arbete som baseras på en tydlig målbild 
med invandringen och en långsiktig plan för integrationen. 
Kommunerna bör tydligare koppla ihop invandring och inte-
gration med det regionala och lokala tillväxtarbetet. Möten 
mellan utrikes och inrikes födda, på lika villkor utan större 
inblandning från myndighetspersoner och andra professio-
nella aktörer, bör också understödjas. Det kan handla om att 
hjälpa nyanlända att få kontakt med föreningslivet efter en 
inventering av individernas intressen och att göra anlägg-
ningsboenden mer tillgängliga för allmänheten. I rapporten 
beskrivs hur Storuman, Sunne och Botkyrka har arbetat för 
att främja integrationen och få fler att stanna kvar. 

Får kommunerna behålla de nya invånarna?

De senaste åren har många utomeuropeiska invandrare sökt sig till Sverige av skydds-
skäl. Många mindre kommuner har tagit emot ett stort antal nyanlända i förhållande till 
folkmängden. Sekundäromflyttningen visar dock att invandrare flyttar vidare till större 
orter där tillgången till arbete och närheten till släkt och vänner är viktiga skäl. För att få 
fler att stanna kvar bör kommunerna se och organisera integrationsarbetet som en del 
av det lokala tillväxtarbetet. 
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Får kommunerna behålla de nya invånarna?

135,1 till 233,9 (57 st.)

55,1 till 100,0 (100 st.)

13,9 till 55,0 (46 st.)

100,1 till 135,0 (87 st.)

KARTAN VISAR

Sekundäromflyttning bland utomeuro-
peiskt födda. Kvarvarande efter boende-
kommun 31 dec. 2017 dividerat med 
kvarvarande efter invandringskommun vid 
ankomsten 2010-2014, multiplicerat med 
100.

Datakälla: SCB

VÄRDEN

1. Gnesta
2. Laholm
3. Markaryd
4. Trosa
5. Enköping

233,9
223,3
191,9
191,2
189,2

1. Sorsele
2. Ljusnarsberg
3. Uppvidinge
4. Hagfors
5. Boden

13,9
17,2
17,2
18,5
21,0
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100,0Riket
(vägt medeltal)
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Privat tjänstetillväxt i storstäder och konsumtions-
inriktad landsbygd
Den stora kartan visar vilken övergripande näringsgren som 
har stått för den starkaste sysselsättningsutvecklingen, mätt 
i antalet sysselsatta personer, sedan finanskrisen.9 Tillväxten 
i storstädernas privata tjänstesektor har varit drygt dubbelt 
så hög som i offentligt finansierade tjänster. I Stockholm har 
ökningen i antalet sysselsatta i privat sektor varit nästan tre 
gånger så hög som i den offentliga, medan tillväxttakten 
mellan tjänstesektorerna i Malmö var någorlunda likvärdig. 
I pendlingskommuner nära storstad varierar vilken av dessa 
två näringsgrenar som vuxit mest. Där tillväxten varit störst 
i privat finansierade tjänster utmärker sig kommuner med 
större handelscentra, såsom Järfälla, Täby och Burlöv. 

Landsbygdskommuner med besöksnäring utmärker sig 
också med en hög sysselsättningstillväxt inom privat sektor, 
där den sammantagna sysselsättningstillväxten varit nära 
1,5 gånger högre än i offentligt finansierade tjänster. I övri-
ga landsbygdskommuner har sysselsättningstillväxten varit 
störst i offentligt finansierade tjänster. I övrigt finns områden 
i västra Småland och i södra halvan av Västra Götaland där 
sysselsättningen har ökat mest i privat finansierade tjänster. 

I de större städerna har sysselsättningstillväxten sammanta-
git varit större i offentligt finansierade tjänster jämfört med 
de privata motsvarigheterna. Det kan bero på att den typen 
av kommuner många gånger har större offentliga arbetsplat-
ser i universitets- eller residensstaden eller andra typer av 
centralortsfunktioner. I många större städer är dock tillväx-
ten i privat finansierade och offentligt finansierade tjänster 
relativt jämbördig. Markaryd, Härryda och Älvdalen är de 
enda kommunerna där tillverkningsindustrin har varit den 
största tillväxtbranschen mellan 2008-2016. Industrisektorn 
är produktivitetsdriven och genererar inte särskilt många 
sysselsättningstillfällen i den egna verksamheten. Företagen 
verkar i många fall under hård internationell konkurrens och 
rationaliseringar av verksamheterna är ett sätt att upprätthål-
la konkurrenskraften. 

Många kommuner med tillväxt i offentliga tjänster
Att offentligt finansierade tjänster är en större sysselsätt-
ningsdrivare än privat finansierade tjänster i många lands-
bygdskommuner är förväntat mot bakgrund av den svaga 
befolkningsutvecklingen och den åldrande befolkningen. De 
kommungrupper som utmärker sig är pendlingskommuner 
belägna utanför storstadsregionerna, där sysselsättningstill-
växten inom offentligt finansierade tjänster varit 2,5 gånger 
så hög som tillväxten i privat finansierade tjänster. Närheten 
till en stad med ett större tjänsteutbud kan vara en konkur-
rensnackdel för privata verksamheter i pendlingskommuner-
na, men tillgängligheten till den större arbetsmarknaden är 
samtidigt en viktig tillgång för lokalsamhällets utveckling.10 

De kunskapsintensiva jobben frodas i täta miljöer
I takt med att varuproduktionen i allt större utsträckning 
förlagts till Östeuropa eller Asien har etablerande industria-
liserade länder som Sverige ökat specialiseringsgraden inom 
verksamheter högre upp i värdekedjan, såsom design och 
teknikutveckling.11 Det har gynnat storstadsregioner och 
större städer med universitet och högskolor, medan bruksor-
ter på landsbygden haft en större omställningsutmaning. Ett 
uttryck för detta är skillnaden mellan kommunerna i ande-
len sysselsatta i kunskapsintensiva tjänster (s.k. Knowledge 
intensive business services, KIBS)12, som skildras i lilla kartan. 

Fördelningen av sysselsättningen är ojämn; den tionde-
len av kommunerna med flest sysselsatta inom KIBS svarar 
sammantaget för 80 procent av den totala sysselsättningen. 
I mer än hälften av landets kommuner understiger andelen 
sysselsatta i KIBS 2,5 procent. Andelen är högst i storstäderna 
samt några större universitetsstäder. Bland de kommuner där 
andelen överstiger tio procent finns nästan bara storstads-
kommuner och kommuner med etablerade universitet (Lin-
köping, Lund och Uppsala). Även andra kommuner med hög-
skolor och universitet har en relativt hög andel sysselsatta i 
KIBS. För mindre kommuner krävs en snäv specialisering för 
att ha en hög andel sysselsatta i KIBS. Älmhult har den högsta 
andelen sysselsatta i KIBS med 22,6 procent, vilket beror på 
att IKEA:s huvudkontor finns i kommunen. Arjeplog har den 
tredje högsta andelen i riket med 14,4 procent.

Omställning är viktigt för både stad och land
Förmågan till omställning och förnyelse i en globaliserad 
och digitaliserad ekonomi är viktig för såväl städer som för 
landsbygder. En viktig utgångspunkt för en balanserad regio-
nal utvecklingspolitik bör vara hur ”staden” och ”landet” bäst 
gynnar varandra. För storstäder och större städer är stadspla-
neringen ett viktigt instrument för att attrahera kunskapsin-
tensiva verksamheter. En hög kunskapsintensitet i produk-
tionen är beroende av lokal täthet och god tillgänglighet 
mellan och inom städer. Samspelet mellan arbetsmarkna-
den, bostadsmarknaden och transportinfrastrukturen är cen-
tral. Att skapa en tät, tillgänglig och levande stad i samverkan 
med näringslivet är en viktig framgångsfaktor.13  

Även om närheten till städer kan tränga undan viss verksam-
het i mindre kommuner har tätortsnära landsbygder haft en 
mer gynnsam utveckling än andra landsbygder. För mindre 
landsbygdskommuner är därför ökad tillgänglighet till och 
ett ökat utbyte med städer en viktig del i omställningsarbetet. 
Ökad internationalisering och avsättning av landsbygdsföre-
tagens produkter, oavsett om det handlar om naturmiljöer 
eller varor, är en annan. Här är digitaliseringens möjligheter 
viktig för landsbygdsnäringarnas utveckling.14

Strukturomvandlingen påverkar alla kommuner

De senaste 50 åren har strukturomvandlingen inneburit en successiv förskjutning av 
sysselsättning från tillverkningsindustri till diverse tjänsteverksamheter. Den offentliga 
tjänsteproduktionen har i många kommuner varit den största sysselsättningsdrivaren 
sedan finanskrisen, men i storstadsregionerna och i konsumtionsinriktad landsbygd 
har privata tjänster vuxit mest. Det ökade kunskapsinnehållet har gynnat tillväxten i 
storstäder, större städer och täta miljöer. Behov av omställning finns i både stad och land.
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STORA KARTAN VISAR

Strukturomvandlingen påverkar alla kommuner

Andelen av den sysselsatta 
dagbefolkningen som arbetar i 
kunskapsintensiv tjänstesektor (KIBS), 
i procent.

Datakälla: SCB/rAps-RIS 
(Tillväxtanalys definition av KIBS). 

Branschaggregat som stod för den 
starkaste sysselsättningsutvecklingen 
(dagbefolkning) under perioden 
2008-2016, antal sysselsatta. 

Datakälla: SCB.

Privat �nansierade tjänster (80 st.)

Flera jämbördiga branscher (29 st.)

Byggsektorn (24 st.)

O�entligt �nansierade tjänster (154 st.)

Industri (3 st.)

LILLA KARTAN VISAR

10,1 till 22,6 % (14 st.)

2,5 till 5,1% (82 st.)

0,0 till 2,4 % (145 st.)

5,2 till 10,0 % (49 st.)
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Ojämn fördelning av statliga arbetstillfällen
År 2016 uppgick antalet förvärvsarbetande i statsförvaltning-
en till 248 835 personer, vilket motsvarar cirka fem procent 
av samtliga sysselsättningstillfällen.15 Kartan visar antalet 
förvärvsarbetande i statsförvaltningen per 1 000 invånare. I 
riket som helhet uppgick antalet till 24,9 arbetstillfällen per 1 
000 invånare. De statliga arbetstillfällena är inte jämnt förde-
lade bland kommunerna; endast en tiondel av kommunerna 
svarar för fyra av fem (78 %) jobb. I kartan framgår att anta-
let statliga arbetstillfällen per 1 000 invånare är hög i folkrika 
regioner och kommuner. Det är endast kommungrupperna 
storstäder (42,4) och större städer (38,9) som har ett större 
antal statligt sysselsatta jämfört med riket, i förhållande till 
folkmängden. I kommungruppen mindre städer/tätorter 
(20,7) är andelen något lägre jämfört med riket, men högre 
jämfört med pendlingskommuner nära storstäderna (16,3). 

Huvudkontor, lärosäten och försvarsmakten ger 
hög statlig sysselsättning
I vissa kommuner beror det stora relativa antalet statliga ar-
betstillfällen på huvudkontor. I Solna är antalet statliga jobb 
per 1 000 invånare 138 stycken, ett antal som till stor del be-
ror på Skatteverkets huvudkontor. Huvudkontorsfunktionen 
är också en viktig förklaring till det stora antalet statliga jobb 
i Stockholm (52 per 1 000 invånare). 

Flera större städer utmärker sig med en hög koncentration 
av statliga jobb. Institutioner som Länsstyrelsen, rättsväsen-
de och olika sakmyndigheter har betydelse, men den höga 
koncentrationen i exempelvis Lund (77), Uppsala (66), Luleå 
(60) och Umeå (57) beror på universiteten.

I andra kommuner är försvarsmakten en huvudorsak till ett 
stort antal statliga arbetstillfällen. Det gäller särskilt kommu-
ner i gruppen mindre städer/tätorter såsom Karlsborg. An-
talet statliga arbetstillfällen inom statsförvaltningen uppgår 
där till 133 per 1 000 invånare, vilket är näst högst i riket. An-
dra kommuner där försvarsmakten är en viktig förklaring till 
en relativt hög statlig närvaro är Boden (76), Arvidsjaur (73) 
och Eksjö (70). 

Färre statliga jobb i landsbygder och pendlings-
kommuner nära större städer
Mellan 2006 och 2016 ökade antalet arbetstillfällen i stats-
förvaltningen med 7,3 procent.16 Under samma period öka-
de folkmängden med 9,7 procent, vilket betyder att syssel-
sättningen inom statsförvaltningen minskade med ett halvt 
arbetstillfälle per 1 000 invånare. Skillnaderna mellan kom-
mungrupperna framstår som olika stora beroende på vilket 
av förändringsmåtten som tillämpas. 

Antalet sysselsatta i statsförvaltningen ökade i storstäderna 
(14,7%), pendlingskommuner nära storstad (22,7%) samt i 

större städer (9,8%). Mätt per 1 000 invånare har den statli-
ga sysselsättningen endast ökat i pendlingskommuner nära 
storstad (ökningen motsvarar ett till jobb per 1 000 invå-
nare). I landsbygdskommunerna minskade antalet statligt 
sysselsatta sammantaget med en fjärdedel (-25,1%) och i 
pendlingskommuner nära större stad med mer än en tredje-
del (-34,9%). Förändringen motsvarar en minskning med 3,5 
respektive 2,9 sysselsatta per 1 000 invånare.

Ökad servicenärvaro och omlokalisering av 
myndigheter
Även om rationaliseringsivern inom statsförvaltningen har 
drivits hårt är demografiska förändringar och digitala tjäns-
ter två strukturella drivkrafter. Dessa drivkrafter ligger även 
bakom utvecklingen mot färre servicepunkter i privata ser-
viceslag. En nedläggning av en servicepunkt innebär inte 
desto mindre en försämrad tillgänglighet för dem som behö-
ver eller föredrar att genomföra fysiska besök. Det gäller inte 
minst i de mest glesbefolkade delarna av Sverige. 

Det finns i dagsläget 102 servicekontor i Sverige som drivs av 
Försäkringskassan, Skatteverket och Pensionsmyndigheten. 
I september 2017 tillsatte regeringen Servicekontorsutred-
ningen med uppdraget att analysera och föreslå hur vissa 
statliga myndigheters lokala serviceverksamhet kan orga-
niseras mer sammanhållet. I slutbetänkandet ”Statliga ser-
vicekontor – mer service på fler platser” (SoU 2018:43) före-
slår utredningen att Statens servicecenter ska ansvara för en 
samlad serviceorganisation för statlig lokal service från och 
med 1 januari 2019. Enligt förslaget ska även Arbetsförmed-
lingen ingå i servicekontorens verksamhet. Utredningen fö-
reslår vidare att det bör finnas ett servicekontor i varje funk-
tionell arbetsmarknadsregion (FA-region). I slutbetänkandet 
föreslås att 27 nya servicekontor inrättas.17

En annan förändring som regeringen har genomfört med 
bäring på statliga arbetstillfällen är omlokalisering av statli-
ga myndigheter. Målsättningen är att 2 000 statliga arbets-
tillfällen ska tillkomma eller omlokaliseras till platser utanför 
Stockholm under den innevarande mandatperioden. Under 
2017 och 2018 har regeringen aviserat såväl nyetableringar 
som omlokaliseringar av statliga myndigheter.18 Riksrevi-
sionen och Statskontoret har granskat och utrett effekterna 
av tidigare omlokaliseringar av statliga myndigheter. Riks-
revisionens granskning visade att kostnaden per flyttat ar-
betstillfälle i samband med omlokalisering som kompensa-
tion för nedläggning av försvarsverksamhet blev väsentligt 
högre än väntat.19 Statskontorets utredning visade på små 
arbetsmarknadseffekter av omlokalisering.20 De långsiktiga 
effekterna av omlokaliseringsbesluten behöver förstås så att 
lärdomar kan tas tillvara inför framtida beslut.

Ökad statlig närvaro på lokal nivå
Jobben inom statsförvaltningen är koncentrerade till storstäder, större städer och 
mindre städer. Huvudkontor, lärosäten och försvarsmakten ligger bakom omfattande 
statlig sysselsättning i flera kommuner. Demografiska förändringar och digitalisering är 
viktiga strukturella drivkrafter bakom sysselsättningsförändringar inom sektorn. Antalet 
statliga jobb kommer öka i vissa kommuner framöver på grund av fler samordnade 
servicekontor och omlokalisering av myndigheter. 
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Ökad statlig närvaro på lokal nivå

40,1 till 138,3 (23 st.)

5,1 till 15,0 (62 st.)

0,0 till 5,0 (158 st.)

15,1 till 40,0 (47 st.)

KARTAN VISAR

Antalet sysselsatta år 2016 (dagbefolk-
ning) i statsförvaltningen, per 1 000 
invånare.  

Datakälla: SCB.

VÄRDEN

1. Solna
2. Karlsborg
3. Lund
4. Boden
5. Arvidsjaur 

138,3
132,5

76,9
76,0
72,8

1. Gagnef
2. Hjo
3. Kungsör
4. Lilla Edet
5. Habo

0,0
0,0
0,0
0,1
0,2

5,2 
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(vägt medeltal)
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Hög sysselsättningsgrad i pendlingskommuner 
och låg i bruksorter
Sysselsättningsgraden, som mäter antalet förvärvsarbetan-
de som andel av kommunens befolkning 20-64 år, uppgick 
till 78,6 procent i Sverige år 2016. Det höga arbetskraftsdel-
tagandet bland kvinnor och det svenska välfärdssystemets 
utformning är viktiga orsaker till den i ett internationellt per-
spektiv höga sysselsättningsgraden. I den stora kartan fram-
går att sysselsättningsgraden tenderar att vara hög bland 
pendlingskommuner nära storstad och pendlingskommuner 
nära större stad. Bland de 20 kommunerna med högst sys-
selsättningsgrad tillhör 14 stycken dessa två kommungrup-
per. De fem kommuner med högst sysselsättningsgrad är 
Habo (88,4%), Nykvarn (87,7%), Knivsta (87,7%), Kungsbacka 
(87,6%) och Lerum (87,1%). Runt Göteborg finns en ”krans” 
av pendlingskommuner med hög sysselsättningsgrad, varav 
många pendlar till Göteborg. Däremot är den inte anmärk-
ningsvärt hög i storstäderna eller i de större städerna. Det 
kan dels bero på ett mer omfattande utanförskap i storstä-
dernas förorter samt på ett stort antal studenter i universi-
tetsstäderna. I övrigt finns flera kommuner med hög syssel-
sättningsgrad i norra Norrland. I Västerbotten utmärker sig 
Malå (86,7%) och Sorsele (86,2%) och i Norrbotten Kiruna 
(86,8%), Gällivare (86,2%) och Arjeplog (85,2%). 

Flera av de kommuner som uppvisar lägst sysselsättnings-
grad är traditionella bruksortskommuner, såsom Ljusnars-
berg (67,2%), Filipstad (69,7%), Bengtsfors (71,6%), Hällefors 
(72,3%) och Munkfors (72,8%). Den låga sysselsättningsgra-
den i bruksorter är en strukturell utmaning i kommunernas 
omställningsarbete. Potentialen för fler sysselsättningstillfäl-
len i de kvarvarande industriföretagen är många gånger be-
gränsad; företagen verkar under ett starkt omvandlingstryck 
på en internationellt konkurrensutsatt marknad där rationali-
seringar blir ett medel för att upprätthålla konkurrenskraften. 
I flera fall har befolkningsutvecklingen dessutom varit nega-
tiv i decennier, vilket inte är gynnsamt för sysselsättningsut-
vecklingen i de efterfrågedrivna privata tjänsteverksamhe-
terna. I vissa delar av Sverige, exempelvis i sydöstra Sverige, 
är tillgängligheten ett strukturellt hinder som bidrar till säm-
re matchningsförutsättningar på arbetsmarknaden. 

Ett stimulerande arbete med trevliga arbetskamrater är en 
viktig del av livskvaliteten för många människor. Indikatorer 
på livskvalitet som utbildning, arbete, inkomster och ohälsa 
hänger ihop med varandra.21 En ofrivillig långvarig tid utan-
för arbetsmarknaden riskerar exempelvis medföra både psy-
kisk och fysisk ohälsa för berörda individer. 

Gränskommuners sysselsättningsgrad missvisande
I stora kartan framgår att sysselsättningsgraden är låg i kom-
muner som angränsar mot våra grannländer. Det handlar 
främst om Eda (65,3%), Malmö (66,9%), Haparanda (68,0%), 

Årjäng (68,3%) och Strömstad (70,9%). Personer som för-
värvsarbetar i ett grannland räknas inte med i den register-
baserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS). Däremot ingår 
de i befolkningsstatistiken som används för att beräkna 
sysselsättningsgraden. Det får till följd att ett nyckeltal som 
sysselsättningsgrad och inkomstnivåer underskattas och att 
ett nyckeltal som barnfattigdom överskattas.22 De kommuner 
och regioner som drabbas av missvisande statistik ges inte 
samma förutsättningar till ett tillförlitligt underlag för utred-
ningsverksamhet och samhällsplanering.

Etableringen av nyanlända på arbetsmarknaden är 
en viktig integrationsfråga
Arbetsmarknadspolitiken är central för integrationen. Skill-
naden i sysselsättningsgrad mellan inrikes och utrikes födda 
är stor i Sverige. År 2016 uppgick sysselsättningsgraden till 
83,9 procent bland inrikes födda och till 60,6 procent bland 
utrikes födda, vilket är en skillnad på 23,3 procentenheter. 

En viktig del av integrationen framöver handlar därför om 
hur väl de nyanlända flyktingarna etablerar sig på arbets-
marknaden. År 2016 förvärvsarbetade hälften (51,0%) av de 
flyktingar som vistats i Sverige i åtta år (dvs. de som anlände 
år 2008). Den lilla kartan visar hur hög den andelen var regi-
onalt. Sysselsättningsgraden var högst i Norrbotten (66,0%), 
Västernorrland (62,5%) och Stockholm (59,5%) och lägst i 
Skåne (41,6%), Gävleborg (43,6%) och Östergötland (45,3%).  

För många nyanlända är utbildning det bästa sättet att, på 
sikt, etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. Det finns 
också grupper av nyanlända flyktingar med efterfrågade 
utbildningsprofiler och yrkeserfarenheter. Integrationen av 
dessa individer torde till stor del bero på systemets förmåga 
att validera utbildningar och yrkeserfarenheter samt erbjuda 
relevant vidareutbildning. Andra grupper av nyanlända har 
väsentligt sämre förutsättningar på arbetsmarknaden. Det 
gäller särskilt äldre personer med låg utbildningsnivå, brist-
fälliga språkkunskaper och yrkeserfarenheter.  

Digitaliseringen förändrar arbetsmarknaden
Digitaliseringen är en annan stor utmaning och möjlighet. 
Den ökade IT-användningen har hittills bidragit till en po-
larisering av jobb och löner, eftersom datorer har ersatt en 
mängd rutinbaserade industrijobb och kontorsarbeten. An-
talet arbetstillfällen har ökat i både högkvalificerade yrken 
och i manuella serviceyrken, medan andelen jobb i mitten 
av lönefördelningen har minskat.23 Digitaliseringen kommer 
medföra stora förändringar på arbetsmarknaden och institu-
tionernas förmåga till anpassning är viktig för hur väl Sverige 
lyckas i den digitala omställningen. Mer om digitalisering på 
lokal och regional nivå finns att läsa i Arena för Tillväxts rap-
port ”Digitalisering – en kompetensresa för lokal och regio-
nal utveckling”. 24  

En arbetsmarknad i förändring

Sysselsättningsgraden, som speglar hur väl regionala och lokala arbetsmarknader 
fungerar, är hög bland pendlingskommuner nära storstad och låg i traditionella 
brukssamhällen. Den låga sysselsättningsgraden i gränskommuner beror på missvisande 
statistik. Näringsstrukturen och tillgängligheten till arbetstillfällen har stor betydelse för 
sysselsättningsgraden. Etableringen av nyanlända flyktingar och digitaliseringen är två 
centrala utmaningar för arbetsmarknadspolitiken under kommande år.  
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STORA KARTAN VISAR

En arbetsmarknad i förändring

Andelen sysselsatta kommunmottag-
na flyktingar år 2016 (mottagningsår 
2008) i åldern 20-64 år, i procent.

Datakälla: SCB.

Andelen sysselsatta (nattbefolkning) 
år 2016 i åldern 20-64 år, i procent av 
befolkningen i samma åldersgrupp.

Datakälla: SCB.

84,1 till 88,4 % (41 st.)

76,1 till 80,0 % (89 st.)

65,3 till 76,0 % (59 st.)

80,1 till 84,0 % (101 st.)

LILLA KARTAN VISAR

58,1 till 66,0 % (3 st.)

45,1 till 50,0 % (8 st.)

41,6 till 45,0 % (2 st.)

51,1 till 58,0 % (7 st.)

Uppgift saknas (1 st.)
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Storstadsregionerna attraherar högutbildade
Utbildningsnivån varierar stort mellan olika delar av landet. 
I storstäderna är i genomsnitt 36 procent av befolkningen 
mellan 25 och 64 år högutbildad (minst treårig eftergym-
nasial utbildning), medan andelen i landsbygdskommuner-
na är 14 procent. Majoriteten av kommunerna med högst 
utbildningsnivå ligger i Stockholms län. I åtta av länets 26 
kommuner uppgår andelen högutbildade till minst 30 pro-
cent. Utbildningsnivån är högst i Danderyd där varannan in-
vånare (25-64 år) är högutbildad. Den höga utbildningsnivån 
i Stockholmsområdet beror både på förekomsten av många 
högkvalificerade arbeten och stora lärosäten. Befolkningen i 
Stockholms län är dessutom relativt ung och unga vuxna har 
i regel en högre formell utbildningsnivå än äldre.

Av kartan framgår även att utbildningsnivån är hög i landets 
större städer. Det är framförallt universitets- och högskoleor-
terna som utmärker sig i denna kommungrupp. I Lund är om-
kring hälften av befolkningen i åldern 25-64 år högutbildad. 
Även Uppsala, Umeå och Linköping har en hög andel hög-
utbildade. 

Ökade skillnader mellan stad och land
Den senaste tioårsperioden har andelen högutbildade ökat 
i samtliga kommungrupper. Det speglar utvecklingen mot 
en mer kunskapsdriven ekonomi, där en högre utbildning 
har blivit allt viktigare för att etablera sig på arbetsmarkna-
den. Skillnaden i andelen högutbildade mellan stad och land 
har ökat. Ökningen mellan 2007 och 2017 var i genomsnitt 
6,0 procentenheter i pendlingskommuner nära storstad, 5,6 
procentenheter i storstäder och 4,7 procentenheter i större 
städer. Ökningstakten i storstadsregionerna och i de större 
städerna har varit dubbelt så hög som i landsbygdskommu-
nerna, där andelen högutbildade ökade med knappt tre pro-
centenheter. Storstadsregionerna och de större städerna har 
därmed förstärkt sin position i den kunskapsintensiva ekono-
min, medan de kommuner som redan har en låg utbildnings-
nivå har haft en svagare utveckling.

Utbildningsgapet ökar – kvinnorna drar ifrån 
Skillnaderna i utbildningsnivå har inte bara en geografisk 
dimension. Det finns också stora skillnader mellan kvinnor 
och män och trenden är dessutom att skillnaden ökar. An-
delen högutbildade kvinnor i befolkningen har ökat från 25 
procent år 2007 till 32 procent 2017. För männen har ökning-
en inte varit lika stor. Under samma period ökade andelen 
högutbildade män från 19 till 22 procent. På tio år har skillna-
derna mellan kvinnor och män ökat med sex procentenheter 
och trenden är tydlig i samtliga kommungrupper.

Skillnaden mellan kvinnor och män har ökat mest i lands-
bygdskommunerna och i de mindre städerna/tätorterna. År 
2017 var 21 procent av kvinnorna i landsbygdskommuner-
na högutbildade medan motsvarande andel bland männen 
endast var nio procent. Att skillnaden har ökat mest i lands-
bygdskommunerna kan delvis bero på ett relativt stort inslag 
av manligt inriktade yrken i näringsstrukturen som sällan krä-
ver en högre utbildning. 

Näringsstrukturen påverkar behovet av 
högutbildad arbetskraft
Den ökade andelen högutbildade är ett tecken på att den 
svenska arbetsmarknaden och ekonomin har blivit mer kun-
skapsintensiv över tid, vilket är viktigt för bibehållen konkur-
renskraft i en global och konkurrensutsatt ekonomi. Den öka-
de andelen högutbildade i samtliga kommungrupper vittnar 
om att både stadsutveckling och landsbygdsutveckling be-
hövs för att konkurrenskraften i det svenska näringslivet ska 
öka. Behovet av högutbildad arbetskraft är inte enbart stort 
i storstadsregioner och större städer. Behovet är även stort i 
mindre städer och landsbygder, inte minst i yrkeskategorier 
som sjuksköterskor och lärare. 

Det är däremot inte realistiskt att förvänta sig att andelen 
högutbildade i landsbygdskommunerna kommer ikapp 
nivån i storstäderna. Näringsstrukturen har stor betydelse 
för det lokala behovet av högutbildad arbetskraft och kun-
skapsintensiva tjänsteverksamheter tenderar att ha en stark 
preferens för central lokalisering. En stor del av jobben i väx-
ande landsbygdsnäringar, såsom besöksnäring och gröna 
näringar, kräver inte alltid en treårig eftergymnasial utbild-
ning. Däremot är kompetensutvecklingsinsatser för ett ökat 
teknikinnehåll och högre digitaliseringskompetens bland 
företagare viktiga områden att prioritera för att öka konkur-
renskraften i näringslivet. 

Regionala högskolor dämpar utflyttningen av 
högutbildade från mindre städer och landsbygder
Regionaliseringen av den högre utbildningen har stor be-
tydelse för den högutbildade arbetskraften i mindre städer 
och landsbygder, eftersom avståndet till studieorten påver-
kar flyttbenägenheten. Även om högutbildade flyttar från 
landsbygden i större utsträckning än andra, visar forskning 
att utflyttningen inte är lika stor för de som studerat vid en 
högskola i närheten. Att de mindre högskolorna håller hög 
kvalitet och är attraktiva för studenterna har därför betydelse 
för att minska utflyttningen av högutbildade från landsbyg-
den.25 

Var bor de högutbildade?

Utbildningsnivån i Sverige ökar och idag är var fjärde person högutbildad. Andelen 
högutbildade är hög i storstäderna medan utbildningsnivån på landsbygden är betydligt 
lägre. Näringsstrukturen i olika geografier påverkar var de högutbildade bor. Dessutom 
finns stora skillnader mellan könen. På tio år har skillnaden mellan kvinnor och män 
nästan dubblerats och trenden är tydlig i samtliga kommungrupper – kvinnorna har 
dragit ifrån männen. 
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Var bor de högutbildade?

27,1 till 57,0 % (42 st.)

14,1 till 18,0 % (91 st.)

9,8 till 14,0 % (78 st.)

18,1 till 27,0 % (79 st.)

KARTAN VISAR

Andelen personer med minst treårig 
eftergymnasial utbildning år 2017 i åldern 
25-64 år, i procent av befolkningen i 
samma åldersgrupp.

Datakälla: SCB. 

VÄRDEN

1. Danderyd
2. Lund
3. Lomma
4. Lidingö
5. Solna

57,0 %
52,6 %
49,2 %
46,0 %
44,4 %

1. Filipstad
2. Degerfors
3. Munkfors
4. Eda
5. Hällefors

9,8 %
10,0 %
10,0 %
10,2 %
10,4 %

27 %
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Stora skillnader mellan kommunerna
Andelen elever som studerar vidare inom tre år efter avslu-
tad gymnasieutbildning varierar stort mellan landets kom-
muner. Det skiljer hela 56 procentenheter mellan Danderyd 
och Ljusnarsberg, som har den högsta respektive lägsta över-
gångsfrekvensen. Övergångsfrekvensen är generellt sett hög 
i storstadsregioner, större städer och utbildningsorter. Den 
är särskilt låg i traditionella industri- och bruksortskommu-
ner där både näringsstrukturen och studieovana bland för-
äldrar bidrar. I storstäderna påbörjar i genomsnitt varannan 
elev en högskoleutbildning inom tre år efter avslutad gym-
nasieutbildning. I pendlingskommunerna nära storstad är 
övergångsfrekvensen 45 procent och i större städer studerar 
44 procent vidare efter gymnasiet. Övergångsfrekvensen är 
lägst bland landsbygdskommuner (30%) och landsbygds-
kommuner med besöksnäring (31%). 

Högre övergångsfrekvens i kommuner med hög 
utbildningsnivå
Det finns ett tydligt samband mellan övergångsfrekvens och 
befolkningens utbildningsnivå. Det är betydligt vanligare att 
elever studerar vidare efter gymnasieskolan i kommuner med 
en stor andel högutbildade invånare jämfört med kommuner 
med låg utbildningsnivå. De kommuner som har högst över-
gångsfrekvens (Danderyd, Lidingö, Lund, Uppsala och Täby) 
har också en mycket hög andel högutbildade i befolkningen. 
Danderyd har exempelvis både högst övergångsfrekvens i 
landet (71%) och högst utbildningsnivå. Sambandet mellan 
befolkningens utbildningsnivå och övergångsfrekvensen vi-
sar att utbildningstraditioner på hemorten i hög grad påver-
kar elevernas benägenhet att studera vidare efter gymnasiet. 

Hög övergångsfrekvens i Gnosjö och Gislaved - ett 
tecken på en god omställningsförmåga
Utbildningsnivån är i regel låg bland kommunerna med lägst 
övergångsfrekvens. Det finns dock några undantag. Gnosjö 
och Gislaved har exempelvis en relativt hög övergångsfrek-
vens, 45 respektive 41 procent, samtidigt som utbildnings-
nivån i båda kommunerna är mycket låg (11-13 procent av 
befolkningen i gruppen 25-64 år har minst en treårig efter-
gymnasial utbildning). Både Gnosjö och Gislaved är en del 
av den varuproducerande Gnosjöregionen som traditionellt 
haft en låg utbildningsnivå. Näringsstrukturen har varit gynn-
sam för många unga, som direkt efter gymnasiet fått jobb på 
något av alla industriföretag i regionen. Att en stor andel av 
de unga numera väljer att studera vidare efter gymnasiet kan 
tyda på en omställning i näringslivet, där kunskapsinnehållet 
i det som produceras har ökat och att företagen därför behö-
ver mer högutbildad arbetskraft. 

Den sociala bakgrunden påverkar övergången till 
högre utbildning...
Den stora variationen i övergångsfrekvens mellan kom-
munerna beror till stor del på skilda näringsstrukturer och 
utbildningstraditioner. Enligt en ny studie från Universi-
tetskanslersämbetet, som undersökt sambandet mellan 
social bakgrund och högre utbildning, har familjebakgrund 
stor påverkan på elevernas benägenhet att studera vidare. 
Studien visar att en stor grupp unga som har föräldrar med 
låg utbildningsnivå väljer bort universitet och högskola även 
om de har höga betyg från gymnasieskolan. Bland studenter-
na som har föräldrar med förgymnasial utbildning var över-
gången från gymnasiet till högskolan 33 procent. Motsvaran-
de andel för gruppen med de högst utbildade föräldrarna var 
87 procent. 

...även bland elever med höga betyg
Av de studenter som fått ett högt genomsnittsbetyg i gym-
nasiet var övergångsfrekvensen till högskolan 92 procent 
för de som har de mest välutbildade föräldrarna jämfört 
med 65 procent för de som har de minst utbildade föräld-
rarna. Det visar att studenter med goda studieprestationer 
från gymnasieskolan, men som kommer från en studieovan 
miljö, har relativt låg övergångsfrekvens från gymnasie-
skolan till högskolan. Studien slår fast att ytterligare drygt 
5 000 studenter med goda betyg från gymnasiet skul-
le kunna rekryteras till högskolan varje år om den socia-
la snedrekryteringen till högskolorna inte var så stark.26 

Samverkan för minskad social snedrekrytering
Högskolor och kommuner kan arbeta aktivt för att få elever 
som annars inte skulle studera vidare att göra det. Ett projekt 
som arbetat för att minska snedrekryteringen till högskolan 
är Linje 14, som är ett samverkansprojekt mellan Örebro uni-
versitet och Örebro kommun. Projektet, som har funnits se-
dan 2003, syftar till att fler ungdomar som växer upp i studie-
ovana miljöer i Örebro ska studera vidare på universitet eller 
högskola efter gymnasiet. Genom en mängd olika aktivite-
ter såsom läxhjälp, studieteknikkurser och studiebesök ges 
ungdomarna på de skolor som deltar i projektet möjlighet 
att träffa representanter från Örebro universitet. De utvärde-
ringar som gjorts inom ramen för projektet visar på positiva 
resultat, där andelen sökande till universitet och högskola 
var större än förväntat givet elevernas socioekonomiska bak-
grund. 27 

Vem studerar vidare efter gymnasiet?

Betydelsen av en högre utbildning blir allt viktigare på arbetsmarknaden. 43 procent 
av eleverna har påbörjat en utbildning vid en högskola inom tre år efter avslutad gym-
nasieutbildning. Social bakgrund och utbildningstraditioner har stor påverkan på över-
gångsfrekvensen. Det är betydligt vanligare att eleverna går vidare till högre studier i 
kommuner där utbildningsnivån är hög jämfört med kommuner där andelen högutbil-
dade är låg. 
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Vem studerar vidare efter gymnasiet?

44,1 till 71,4 % (36 st.)

30,1 till 38,0 % (123 st.)

14,9 till 30,0 % (54 st.)

38,1 till 44,0 % (77 st.)

KARTAN VISAR

Övergångsfrekvens från gymnasiet till 
högskolestudier inom tre år för läsåren 
2010/11, 2011/12 och 2012/13, i procent.

Datakälla: SCB.

VÄRDEN

1. Danderyd
2. Lidingö
3. Lund
4. Uppsala
5. Täby

71,4 %
66,4 %
63,5 %
63,2 %
58,7 %

1. Ljusnarsberg
2. Malå
3. Ragunda
4. Härjedalen
5. Vindeln

14,9 %
18,8 %
19,2 %
20,8 %
21,7 %

42,4 %
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INTERVJU MED ANDERS LIDSTRÖM, 
PROFESSOR I STATSVETENSKAP VID UMEÅ 
UNIVERSITET MED INRIKTNING MOT LOKAL 
OCH REGIONAL POLITIK
 
Du har forskat om hur urbaniseringen påverkar 
kommunerna i storstadsregionerna. Vilka är de 
stora utmaningarna för tillväxtkommunerna?
- Tillväxtkommunerna har flera gemensamma 
utmaningar. Det handlar om att möta behovet av 
nya bostäder och tillgodose de behov som finns av 
infrastruktur och kommunikationer. När nya invånare 
flyttar in måste kommunen även hinna med att bygga 
ut den kommunala servicen som exempelvis nya 
skolor och äldreomsorg. En annan stor utmaning för 
tillväxtkommunerna är att hantera segregationen. En 
ökad ojämlikhet begränsar människors livschanser 
och drabbar hela storstadsregionen. 

- En stark tillväxt ställer även krav på goda samarbeten 
över partigränserna. Det måste finnas en politisk 
legitimitet och enighet om hur kommunen ska växa. 
En utmaning för tillväxtkommunerna är hur de ska 
hantera det missnöje som också finns när staden 
växer. 

Vad har tillväxtkommunerna för strategier?
- I storstadsregionerna är det vanligt att kommunerna 
försöker hitta sin roll i regionen. I min forskning har 
jag bland annat tittat på kommunerna Nacka och 
Trosa. De ligger båda i Stockholmsregionen men 
har olika förutsättningar och strategier. Nacka har 
ett gynnsamt läge och drar nytta av tillväxten i 
Stockholm. Nacka attraherar högutbildade och växer 
nästan per automatik. Strategin är att knyta ihop 
Nacka med Stockholm, vilket kommer att underlättas 
nu när utbyggnaden av tunnelbanan har påbörjats.  

Utmaningar och strategier för växande kommuner

- Trosa har en stark boendeprägel och attraherar 
många inflyttare. I Trosa är kommunen beroende av 
vad som händer i storstadsregionen. Om efterfrågan 
på bostäder sjunker i Stockholm skulle Trosa troligtvis 
drabbas av det. Det är en mer riskfylld situation i 
ytterkanten av regionen. 

- I Trosa har kommunen en medveten strategi att inte 
erbjuda sina ungdomar gymnasieutbildning. Istället 
erbjuds eleverna utbildning i närliggande kommuner 
eller bussas till Stockholm.  Att kommunen blir mindre 
attraktiv för familjer med barn i gymnasieålder är en 
konsekvens som kommunen är väl medveten om. 

Hur ser framtiden ut för tillväxtkommunerna i 
storstadsregionerna? 
-  Vi ser att den ökande pendlingen i storstadsregionen 
har ändrat förutsättningarna för bostad, transport 
och gymnasieskola. Dessa frågor behöver i större 
utsträckning hanteras på regional nivå. Den ökade 
pendlingen väcker även frågan om hur den lokala 
demokratin ska organiseras. Jag har i min forskning 
undersökt hur starkt kommuninvånarna identifierar 
sig med regionen eller kommunen de bor i. Många 
i Partille identifierade sig som Göteborgare och 
många i Vännäs kände sig som Umeåbor. 

- Jag tror att vi i framtiden behöver göra det möjligt 
att påverka demokratin i andra kommuner än 
hemkommunen. Ombyggnationen av Slussen 
är ett intressant exempel. Den ombyggnationen 
påverkar invånarna i Nacka och Värmdö, men det är i 
Stockholm som besluten fattas. 

Urbaniseringen påverkar alla kommuner på olika sätt. 
Det är viktigt att prata om urbaniseringen och dess 
konsekvenser. 

Åldersstrukturen förändras och det kommer påverka alla 
kommuner, oavsett var i geografin de finns. Befolkningen 
blir äldre även i storstadsregionerna. 

Hur ska kommunerna klara kompetensförsörjningen 
och välfärdsuppdraget när befolkningen inte räcker till? 
Digitalisering och ny teknik kan vara viktiga lösningar för 
att hantera den ökande försörjningsbördan. 

URBANISERINGEN

DEN FÖRÄNDRADE ÅLDERSSAMMANSÄTTNINGEN 

PERSONALFÖRSÖRJNINGEN

Tre samhällsutmaningar 
enligt Anders

Foto: Måns Berg
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INTERVJU MED JOSEFINA SYSSNER, 
FORSKARE PÅ CENTRUM FÖR 
KOMMUNSTRATEGISKA STUDIER VID 
LINKÖPINGS UNIVERSITET OCH AKTUELL MED 
BOKEN ”MINDRE MÅNGA - OM ANPASSNING 
OCH UTVECKLING I KRYMPANDE KOMMUNER”
 
Du har skrivit en bok om krympande kommuner, 
vad handlar den om?
- Utgångspunkten för boken är att tillväxt inte kan vara 
normen för alla platser. Många platser kännetecknas 
av att befolkningen minskar i antal. Hur ska dessa 
platser organiseras och ledas? Boken bygger på 
forskning och intervjuer med representanter från 50 
kommuner. 

- I boken diskuteras även drivkrafterna bakom 
vår ojämna befolkningsutveckling. En del har 
föreställningen att urbaniseringen är en naturlag, 
men det tror inte jag. Urbaniseringen har drivits på av 
många beslut, vilket gör att det heller inte finns några 
enkla beslut som enskilt kan vända trenden. 

Är kommunerna fast i ett tillväxtfokus?
- I många fall kan kommunen vara betjänt av 
att det blir fler människor som bor där. Det finns 
många kommuner  som är stora till ytan och som 
är glesbefolkade. Där är det svårt att hantera 
kompetensförsörjningen och behålla byskolor. 
Underlaget är helt enkelt för litet. 

- Tillväxt ses ofta som ett mål i sig och kommunerna 
missar ibland att tillväxt snarare är ett medel för att nå 
målen om välfärd och livskvalitet. 

Har du några tips till kommuner som krymper?
- Om en kommun har haft en befolkningsminskning 
i flera decennier, så gäller det att ”gilla läget” och 
utveckla en plan B. En plan A kan vara att växa men om 
kommunen haft en negativ befolkningsutveckling 
under lång tid måste kommunen börja prata om hur 
de kan utvecklas trots att de inte växer.  

- För krympande kommuner är det viktigt att våga 
prata om varför befolkningstalen minskar och 
förklara för invånarna vad det beror på. Drivkrafterna 
bakom en befolkningsminskning är många; stora 
trender såsom urbanisering och strukturomvandling 
påverkar. Det är sällan som enskilda kommunala 
beslut kan förklara varför befolkningen minskar. 

- Kommunerna måste också våga ha en öppen 
och transparent diskussion om hur samhället ska 
organiseras när befolkningen minskar. Ett minskande 
befolkningsunderlag innebär ofta att nödvändiga 
prioriteringar behöver göras. 

Hur ser framtiden ut för kommunerna som 
krymper?
- Jag är övertygad om att det även i framtiden 
kommer att finnas platser som krymper. Tittar vi på 
Europa, Japan och USA finns samma trend där med 
krympande platser. Vi måste därför rusta samhället 
för de demografiska förändringarna vi står inför. 

- Det behövs också en diskussion på statlig nivå om 
hur små och glesa kommuner kan ges mer stabila 
planeringsförutsättningar framöver. Små kommuner 
är känsliga och när förutsättningarna ständigt ändras 
är det svårt att planera. En annan fråga är i vilken 
utsträckning kommunernas ekonomi ska relatera 
till antalet invånare. Vissa saker måste finnas i en 
kommun oavsett om invånarantalet är 5 000 eller        
3 000. Det skulle kunna ses som en typ av garanti för 
kommunerna, att trots att invånarantalet minskar 
kommer en viss servicenivå behållas. 

Utmaningar och strategier för krympande kommuner

Hur ska kommuner som krymper klara sitt 
välfärdsuppdrag?

Hur ska de mindre kommunerna lösa kompetens-
försörjningen när befolkningen blir äldre och de yngre 
flyttar?

Hur ska kommunerna kunna planera sin verksamhet när 
planeringsförutsättningarna ständigt ändras?  Tillfälliga 
statliga bidrag och en osäkerhet kring varaktigheten 
i befolkningen är två faktorer som leder till osäkra 
planeringsförutsättningar. 

VÄLFÄRDSUPPDRAGET

KOMPETENSEN

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGARNA

Tre samhällsutmaningar 
enligt Josefina
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År 2008 färdigställdes cirka 32 000 bostäder, men den finans-
kris som bröt ut hösten samma år medförde att nyproduk-
tionen av bostäder sjönk med nästan 40 procent till år 2010. 
Sedan tog det tre år innan bostadsproduktionen återgick till 
samma nivå som före finanskrisen. De tre senaste åren har 
bostadsbyggandet accelererat kraftigt i en miljö som bland 
annat har präglats av en negativ styrränta. Under dessa år fär-
digställdes mer än dubbelt så många bostäder jämfört med 
den föregående treårsperioden. År 2017 nyproducerades    
48 227 bostäder, vilket var den högsta siffran på 25 år. Enligt 
Boverket behöver dock 80 000 bostäder byggas årligen till 
2020 för att räcka till den växande befolkningen. 

Befolkningstillväxt och tillgänglighet är viktigt för 
bostadsbyggandet
Kartan visar antalet färdigställda bostäder per 1 000 invånare 
som årsgenomsnitt för 2013-2017. Antalet nyproducerade 
bostäder i riket uppgick till 3,7 per 1 000 invånare. Det årliga 
bostadsbyggandet under perioden var i genomsnitt störst 
i pendlingskommuner nära storstad (5,4); Sundbyberg har 
haft den snabbaste takten under perioden med i genomsnitt 
16,8 nya bostäder per 1 000 invånare och år. Sundbyberg 
har för övrigt haft den högsta befolkningstillväxten i riket de 
senaste åren. Nybyggnationstakten var något lägre i de tre 
storstäderna (4,4). Antalet färdigställda bostäder per 1 000 
invånare var högst i Malmö (4,9) följt av Göteborg (4,5) och 
Stockholm (4,0). Större städer är den tredje kommungruppen 
som utmärker sig med ett högt bostadsbyggande (i genom-
snitt 4,8 färdigställda bostäder per 1 000 invånare). Högst 
nybyggnationstakt bland större städer observeras i universi-
tetsstäderna Örebro (8,6), Umeå (7,4), Linköping (6,4), Uppsa-
la (6,3) och Lund (6,2). 

Ju längre ifrån en storstad eller en större stad som en kom-
mun är belägen, desto lägre tenderar bostadsbyggandet 
att vara. Bostadsbyggandet bland landsbygdskommuner-
na uppgick som årsgenomsnitt till 0,8 bostäder per 1 000 
invånare. Bostadsbyggandet i landsbygdskommuner med  
besöksnäring var dock väsentligt högre med 2,3 nya bostä-
der per 1 000 invånare. De kommuner som utmärker sig är 
Båstad (5,4), Strömstad (5,3), Tanum (5,0) och Sotenäs (4,8). I 
kartan syns även ett mönster där bostadsbyggandet tende-
rar att vara högre i kommuner som är belägna nära större in-
frastrukturstråk. Det gäller särskilt E4 mellan Stockholm och 
Jönköping, riksväg 40 mellan Jönköping och Göteborg samt 
längs E6 på västkusten. 

Stort behov av bostäder bland resurssvaga hushåll
De senaste årens nyproduktion har i stor utsträckning riktat 
sig till välbärgade hushåll. År 2016 uppgick den totala pro-
duktionskostnaden (nettokostnad) för ordinära flerbostads-
hus till drygt 45 000 kronor. 

De senaste åren har kostnaderna ökat kraftigt och särskilt 
när bostadsbyggandet tog fart under 2015 och 2016. Mellan 
2014 och 2016 ökade kostnaderna med 19 procent och ök-
ningen i Stor-Stockholm var drygt 30 procent. Ökade mark-
kostnader var en relativt sett viktigare förklaring bakom ök-
ningen än ökade byggkostnader. 

Samtidigt som det har byggts för mer välbärgade hushåll 
finns ett stort behov av bostäder bland växande grupper av 
resurssvaga hushåll. Många hushåll har inte råd med en bo-
stad eller en månadshyra som kan bära så höga produktions-
kostnader. En stor andel unga vuxna och nyanlända saknar 
ekonomiska förutsättningar att köpa eller hyra nyproducera-
de bostäder och det behövs fler bostäder för låg- och med-
elinkomsttagare. 

Bostadsmarknaden påverkar tillväxten och kom-
petensförsörjningen
Bostadsmarknadens funktionssätt har betydelse för tillväx-
ten och kompetensförsörjningen i både stad och land. Det 
största tillväxthindret enligt företagen är bristen på rätt kom-
petens28 och i storstäderna är bristen på hyresrätter och billi-
gare boenden ett problem. Det gör det svårare att attrahera 
grupper som inte har råd eller inte vill köpa en egen bostad, 
försvårar integrationen av nyanlända på arbetsmarknaden 
och försvårar de kunskapsintensiva företagens rekrytering av 
arbetskraft nationellt och internationellt. 

Det är inte enbart i storstäderna som bostadsmarknaden är 
en flaskhals för tillväxt och utveckling. I lands- och glesbyg-
der är produktionskostnaden ofta högre än marknadsvärdet, 
vilket innebär sämre förutsättningar för om- och nybyggna-
tion. Det försvårar en modernisering och anpassning av be-
ståndet efter demografiska förändringar; det kan exempelvis 
handla om ombyggnation av lägenheter till seniorbostäder.

Avmattning på bostadsmarknaden
Det senaste året har signalerna om en allt svagare bostads-
marknad blivit tydliga. Antalet påbörjade bostäder var 24 
procent lägre under det första kvartalet 2018 jämfört med 
samma kvartal föregående år. Hösten 2017 började dessut-
om priserna på framför allt bostadsrätter vända nedåt efter 
några år av kraftig uppgång. Försäljningen av nyproducera-
de bostadsrätter har blivit trögare och flera byggbolag har 
sänkt priserna och till och med konverterat vissa byggprojekt 
från bostadsrätter till hyresrätter. Tendenserna är tydligast i 
Stor-Stockholm. Även om det i nuläget går att skönja en viss 
stabilisering av bostadspriserna finns fortfarande stora risker. 
Mot bakgrund av den höga skuldsättningen kan ytterligare 
prisfall på bostäder få en tydlig negativ påverkan på den re-
ala ekonomin i form av lägre tillväxt, stigande arbetslöshet 
och inlåsningseffekter på bostadsmarknaden.

Det högsta bostadsbyggandet på 25 år

Bostadsbyggandet har accelererat och är det högsta på 25 år. Befolkningstillväxt och 
tillgänglighet är viktiga förklaringar till bostadsbyggandets geografi. De senaste årens 
nybyggnation har haft välbärgade hushåll som främsta målgrupp, samtidigt som 
behoven är växande bland resurssvaga hushåll. Överproduktion av dyra bostäder 
har bidragit till en avmattning på bostadsmarknaden i framförallt huvudstaden. Om 
nedgången accelererar kan det få negativa effekter för tillväxten och samhällsekonomin. 
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Det högsta bostadsbyggandet på 25 år

4,6 till 16,8 (41 st.)

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

0,0 till 1,0 (109 st.)

2,1 till 4,5 (75 st.)

KARTAN VISAR

Antalet färdigställda lägenheter i flerbo-
stadshus och småhus i årsgenomsnitt för 
perioden 2013-2017, per 1 000 invånare.

Datakälla: SCB. 

VÄRDEN

1. Sundbyberg
2. Knivsta
3. Upplands-Bro
4. Trosa
5. Solna

16,8
13,3
12,0
11,0

8,6

1. Munkfors
2. Norsjö
3. Sollefteå
4. Surahammar
5. Hofors

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

3,7
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Kartan visar förändringen i pendlingsbenägenheten de se-
naste 20 åren (1996-2016). Måttet visar förändringen i pro-
centenheter gällande andelen utpendlare av den förvärvs-
arbetande nattbefolkningen i åldern 20-64 år. Om andelen 
utpendlare exempelvis ökade från 15 till 25 procent innebär 
det en ökning med tio procentenheter. I kartan framgår tyd-
ligt att pendlingsbenägenheten har ökat i nästan alla kom-
muner. Eftersom två kommundelningar har genomförts 
under perioden redovisas inga värden för Uppsala, Knivsta, 
Södertälje och Nykvarn.

Pendlingsbenägenheten har ökat i nästan alla 
kommuner – särskilt i pendlingskommuner
Av de 286 återstående kommunerna har pendlingsbenägen-
heten från boendekommunen minskat i endast nio kommu-
ner, vilket motsvarar 3,1 procent av kommunerna. Det är inte 
fråga om stora förändringar bland den förvärvsarbetande 
nattbefolkningen i dessa kommuner; pendlingsbenägenhe-
ten har minskat mest i Öckerö (-4,2 procentenheter), Dals-Ed 
(-2,4 p.e.) och Ekerö (-1,8 p.e.). 

Den förvärvsarbetande nattbefolkningens pendlingsbenä-
genhet har i genomsnitt ökat mest bland pendlingskom-
muner utanför storstadsregionerna. Den relativa ökningen 
bland pendlingskommuner (11,0 p.e.) och lågpendlingskom-
muner nära större stad (9,6 p.e.) är nästan dubbelt så stor 
jämfört med genomsnittet för kommungruppen större stä-
der (5,8 p.e.). En liknande skillnad finns mellan mindre städer/
tätorter (6,1 p.e.) och pendlingskommuner nära mindre stad/
tätort (9,3 p.e.). 

Skillnaden mellan kärna och omland är inte lika tydlig i stor-
stadsregionerna. Den genomsnittliga förändringen i pend-
lingsbenägenhet bland pendlingskommuner nära storstad 
är 4,6 procentenheter. Då pendlingsnivån redan var hög 
bland dessa kommuner blir den relativa förändringen inte 
så påtaglig. Den har heller inte förändrats anmärkningsvärt 
bland landsbygdskommuner (5,6 p.e.). 

Strukturomvandlingen har medfört ökad pendling
Strukturomvandlingen i näringslivet och dess påverkan på 
geografin är en viktig drivkraft bakom den ökade rörlig-
heten. Den regionala ”jobbpolariseringen” har varit tydlig 
under samma 20-årsperiod. Antalet sysselsatta i storstäderna 
och dess pendlingskommuner har ökat med cirka 40 procent 
och med ungefär 25 procent i större städer. Mindre städer/
tätorter (12%) och landsbygdskommuner med besöksnä-
ring (15%) har också haft en hyggligt god sysselsättningsut-
veckling. Utvecklingen för övriga pendlingskommuner samt 
landsbygdskommuner har däremot varit blygsam. Trots en 
svag sysselsättningsutveckling i pendlingskommunerna har 

den generella utvecklingen varit mer positiv i jämförelse med 
kommuner i lands- och glesbygder. Den observerade pend-
lingsökningen bland pendlingskommunerna har varit ett 
sätt att hantera strukturomvandlingens effekter. 

Många av de kommuner som uppvisar den största ökningen i 
pendlingsbenägenhet har av tradition ett relativt stort inslag 
av tillverkningsindustri i näringsstrukturen. Förändringen har 
skett i en förhållandevis jämn takt, vilket ligger i linje med 
strukturomvandlingens karaktär som en ständigt pågående 
process där industriföretag rationaliserar verksamheterna 
regelbundet för att upprätthålla konkurrenskraften. I vissa 
kommuner som upplevt en företagsnedläggning har pend-
lingsbenägenheten accelererat åren därpå, vilket exempelvis 
varit fallet med Trollhättan efter SAAB-krisen 2011 och efter 
nedläggningen av Volvos verksamhet i Eslöv 1998-1999. Möj-
ligheten att pendla till andra arbetsmarknader är en viktig 
tillgång och del av omställningsförmågan.29 Tillgängligheten 
av arbetstillfällen i den funktionella geografin som matchar 
arbetskraftens utbildning och kompetens, är en viktig attrak-
tivitetsfaktor för personer i förvärvsarbetande ålder i allmän-
het och för pendlingsbenägna högutbildade i synnerhet. 
Ytterligare en orsak till ökad arbetspendling är att boende-
miljön blivit allt viktigare för den upplevda livskvaliteten.

Viktigt samspel mellan arbete, boende och 
transport
Samspelet mellan arbetsmarknaden, bostadsmarknaden 
och transportinfrastrukturen är betydelsefull för tillväxten på 
både regional och lokal nivå. En dåligt fungerande bostads-
marknad försämrar företagens möjligheter att rekrytera rätt 
kompetens. Om transportinfrastrukturen är opålitlig eller 
inte tillräckligt utbyggd nås färre potentiella arbetsplatser/
arbetstagare inom ett rimligt tidsavstånd, vilket försämrar 
matchningen på arbetsmarknaden. Tillverkningsindustrin 
och handeln är också beroende av tillförlitliga transporter av 
råvaror och förädlade varor. 

Regionernas utveckling påverkas genom ett samspel mellan 
strategiska insatser från nationell, regional och lokal nivå. Den 
nationella nivåns prioriteringar av infrastruktursatsningar har 
stor betydelse för enskilda regioner. Botniabanan och väg- 
och spårförbättringar mellan Trollhättan och Göteborg är två 
exempel. De regionalt utvecklingsansvariga organisationer-
na bör ha ett tydligt strategiskt tänk kring hur utvecklingspo-
tentialen i kommunerna och tätorterna bäst kan tillvaratas 
och utvecklas. Region Skåne är exempelvis en region som 
har lång erfarenhet av att arbeta med strukturbilder. Kom-
munernas roll kan knappast underskattas i sammanhanget. 
Den kommunala samhällsplaneringen har stor betydelse för 
stadsutvecklingen och näringslivets tillväxtförutsättningar.30

Allt fler arbetar utanför sin boendekommun

De senaste 20 åren har det blivit vanligare att arbeta i en annan kommun än 
boendekommunen. Utvecklingen har varit särskilt tydlig bland pendlingskommuner 
utanför storstadsregionerna. Under samma period har jobbpolariseringen mellan stad 
och land varit tydlig. Närheten till större arbetsmarknader har varit en betydelsefull 
tillgång och regionförstoring har blivit en viktig del av pendlingskommunernas 
omställning. Samspelet mellan arbete, bostad och transport är en viktig nyckel för ökad 
tillväxt och stärkt omställningsförmåga i samtliga regioner. 
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Allt fler arbetar utanför sin boendekommun

10,1 till 23,0 (75 st.)

0,1 till 5,0 (75 st.)

-4,2 till 0,0 (12 st.)

5,1 till 10,0 (124 st.)

Uppgift saknas (4 st.)

KARTAN VISAR

Förändringen i andelen utpendlare av den 
sysselsatta nattbefolkningen 1996-2016, i 
procentenheter. Södertälje, Nykvarn, Upp-
sala och Knivsta är markerade med grå färg 
eftersom de har uteslutits p.g.a. kommun-
delning under perioden. 

Datakälla: SCB.

VÄRDEN

1. Perstorp
2. Landskrona
3. Nybro
4. Tibro
5. Laxå

23,0 
20,0 
19,5 
19,1 
17,7

1. Öckerö
2. Dals-Ed
3. Ekerö
4. Vellinge
5. Kiruna

-4,2
-2,4 
-1,8 
-1,2 
-1,0

7,6
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Kartan visar resultatet av SKL:s trygghetsindex (2017) som ba-
seras på en ranking mellan kommunerna. Den kommun som 
ligger bäst till är rankad etta och så vidare. Indexet baseras på 
fyra indikatorer: antal sjukhusvårdade (inskrivna på sjukhus 
minst ett dygn) till följd av oavsiktliga skador, antal utveck-
lade bränder i byggnad, antal anmälda våldsbrott samt antal 
anmälda stöld- och tillgreppsbrott. Samtliga indikatorer är 
vägda mot kommunens befolkning (per 1 000 invånare).31 

Boendeinriktade pendlingskommuner har bra 
placeringar i indexet
Resultatet av indexet för trygghet och säkerhet visar på en 
viss täthetseffekt. Storstäderna och de större städerna har i 
genomsnitt sämre placeringar än de mer boendeinriktade 
kringliggande kommunerna. Stockholm placerar sig exem-
pelvis på plats 241, medan många av kranskommunerna (till 
exempel Vaxholm, Ekerö och Lidingö) har betydligt bättre 
placeringar. Det gäller även för Malmö som placerar sig rela-
tivt lågt, men där många kranskommuner (till exempel Lom-
ma och Vellinge) har betydligt bättre utfall i indexet.  

Majoriteten av kommunerna som placerar sig i toppen av 
indexet är pendlingskommuner, antingen nära storstäder-
na eller de större städerna. Av de tio kommuner som har 
bäst placering i index har samtliga färre invånare än medi-
ankommunen i landet. Den faktiska belastningen vad gäller 
trygghet och säkerhet är således mindre för utpräglade bo-
endekommuner än det är för befolkningsmässigt större kom-
muner som har en hög genomströmning av människor som 
inte är bofasta i kommunen. 

Landsbygdskommuner med besöksnäring har i genomsnitt 
låga resultat. Attraktiva turistorter såsom Malung-Sälen, Orsa 
och Åre faller inte särskilt väl ut i indexet. Indexet snedvrider 
resultatet för kommuner med många tillfälliga besökare, ef-
tersom måttet sätter incidenterna i relation till folkmängden. 

Anmälda brott varierar mellan kommunerna
Under den senaste tioårsperioden (2007–2017) har antalet 
anmälda brott per 100 000 invånare i Sverige som helhet 
ökat med 5,5 procent. Utvecklingen av antalet anmälda brott 
per 100 000 invånare har ökat kontinuerligt sedan 1975. Ök-
ningstakten var hög fram till 1990-talet, därefter svagare un-
der perioden fram till mitten av 00-talet för att sedan återigen 
öka. Olika brottstyper har dock haft olika utveckling; bedrä-
geribrotten har exempelvis ökat medan stöld- och tillgrepps-
brotten har minskat.32  

De anmälda våldsbrotten, som är en av indikatorerna i SKL:s 
index, varierar stort mellan kommunerna. Den kommun som 
har det lägsta utfallet har 2,8 våldsbrott per 1 000 invånare 
medan kommunen med det högsta utfallet har 18,9 vålds-

brott per 1 000 invånare. Det är i huvudsak boendeinrikta-
de pendlingskommuner som har få våldsbrott i relation till 
befolkningen, medan storstäderna och större städer har fler 
våldsbrott. Mönstret liknar således resultatet för det sam-
manvägda indexet – pendlingskommuner och boendein-
riktade kommuner ligger bättre till än storstäder och större 
städer. 

Det är viktigt att vara medveten om att statistiken visar anta-
let anmälda brott och inte de faktiskt begångna brotten. Hur 
stor andel av de faktiska brotten som anmäls varierar exem-
pelvis beroende på brottstyp, geografi och ålder. Enligt den 
senaste nationella trygghetsundersökningen uppger 29 pro-
cent att de anmält brottet de utsatts för. Benägenheten att 
anmäla brott är något större för män än för kvinnor, vilket kan 
höra samman med vilken typ av brott som man har utsatts 
för. Skillnaderna i anmälningsbenägenhet varierar nämligen 
stort beroende på brottstyp. Anmälningsbenägenheten är 
störst för allvarlig misshandel (65%) och lägst för sexualbrott 
(11%).33  

Kommunernas trygghetsarbete - viktigt att utgå 
från fakta  
De senaste åren har trygghetsfrågorna fått stor uppmärk-
samhet i media. En av anledningarna är att oron för brotts-
ligheten uppges ha ökat i samhället. Enligt den nationella 
trygghetsundersökningen 2017 oroar sig nästan en tredjedel 
av befolkningen (29 procent) i stor utsträckning för brotts-
ligheten i samhället. Det är en ökning sedan 2016 då 25 pro-
cent upplevde stor oro över brottsligheten. Efter en tidigare 
minskning har oron ökat från 2014 (då andelen oroliga var 19 
procent) och framåt, och andelen är nu på samma nivå som 
uppmättes vid första mättillfället (2006).34  

Säkerhets- och trygghetsarbetet är en viktig fråga för kom-
munerna. För att kunna minska brottsligheten och öka trygg-
heten, och därmed stärka förutsättningar för att få människor 
och företag att vilja etablera sig i en kommun, behöver frå-
gorna ges utrymme i det lokala utvecklingsarbetet. Även om 
det exempelvis rapporteras att den upplevda otryggheten 
har ökat behöver det inte betyda att den faktiska säkerheten 
har minskat i kommunen. SKL:s index och öppna jämförelser 
är bra verktyg för att få kunskap om den sammanvägda be-
lastningen på tryggheten och säkerheten i kommunen och 
jämföra sig med andra. Indexet kan bland annat användas 
för att hitta kommuner att lära av och sprida goda exempel. 
För att kunna bedriva ett bra trygghetsarbete är det också 
viktigt att utgå från fakta och följa utvecklingen över tid. 
Kommunerna behöver definiera vad som är trygghet och hur 
tryggheten och säkerheten bör och kan mätas. En faktabase-
rad grund att stå på är dessutom viktig för att kunna bemöta 
bilden av (o)trygghet på orten. 

Tryggare kommuner med fakta som grund

De senaste åren har trygghetsfrågorna fått stor uppmärksamhet. Resultatet från SKL:s 
index som mäter trygghet och säkerhet visar på stora skillnader mellan kommunerna. 
Storstäderna och de större städerna har i genomsnitt sämre placeringar i indexet 
jämfört med mer boendeinriktade små kommuner. För att kunna bedriva ett bra 
trygghetsarbete är det viktigt att kommunerna utgår från fakta och följer utvecklingen 
över tid. Kommunerna behöver definiera vad som är trygghet och hur tryggheten och 
säkerheten bör och kan mätas.
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Tryggare kommuner med fakta som grund

1 till 72 (72 st.)

145 till 216 (72 st.)

217 till 288 (72 st.)

73 till 144 (72 st.)

Uppgift saknas (2 st.)

KARTAN VISAR

Rangordningen av kommunerna enligt 
SKL:s sammanvägda index 2017 över 
trygghet och säkerhet. Index baseras på 
personskador, utvecklade bränder i bygg-
nad, anmälda våldsbrott samt anmälda 
stöld- och tillgreppsbrott. Samtliga indika-
torer avser per 1 000 invånare och baseras 
i huvudsak på perioden 2014-2016. Malå 
och Norsjö är markerade med grå färg ef-
tersom data saknas för dessa kommuner.

Datakälla: SKL

VÄRDEN

1. Lomma
2. Öckerö
3. Hammarö
4. Knivsta
5. Vellinge

1
2
3
4
5

1. Malung-Sälen
2. Filipstad
3. Norberg
4. Ljusnarsberg
5. Orsa

288
287
286
285
284
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Inkomstojämlikheten har ökat i Sverige
Kartan visar den så kallade ginikoefficienten, som är ett mått 
på inkomstspridning. Ginikoefficienten kan anta ett värde 
mellan 0 och 1, där 0 innebär att invånarna har exakt samma 
inkomst medan värdet 1 innebär att en enda person har all 
inkomst. Ginikoefficienten används i huvudsak för att jämfö-
ra inkomstspridningen mellan olika länder. 

Sverige har i jämförelse med andra europeiska länder en låg 
inkomstojämlikhet. Nya studier visar dock att inkomstojäm-
likheten sedan 1990 har ökat mer i de nordiska länderna än 
genomsnittet för OECD.35 Mellan 2011–2016 har Sveriges gi-
nikoefficient ökat med knappt nio procent, från 0,294–0,320. 
I Norden och Sverige beror det växande gapet framförallt på 
att kapitalinkomsterna (till exempel bostäder och aktier) ökar 
i den absoluta inkomsttoppen. 

Att inkomstojämlikheten ökar beror på en rad olika fakto-
rer. Förändringar i välfärdssystem och omfördelningspolitik, 
demografiska förändringar samt globaliseringen och struk-
turomvandlingen påverkar hur inkomstojämlikheten ser ut i 
ett land och hur den utvecklas. Det teknologiska skiftet har 
inneburit en polariserande inkomstutveckling där inkom-
sterna för avancerade teknologijobb har ökat samtidigt som 
låg- och medelinkomstarbeten har ersatts av maskiner eller 
outsourcats till andra länder.36 

Hög inkomstojämlikhet i storstadsregionerna 
Av kartan framgår att det finns en nord-sydlig dimension 
där ginikoefficienten generellt sett är högre i de södra lä-
nen. Storstäderna har i genomsnitt högst inkomstojämlikhet 
(0,36) följt av pendlingskommuner nära storstad (0,31). In-
komstspridningen är högst i Danderyd (0,55), som också står 
för den högsta medianinkomsten i landet. En skev inkomst-
fördelning mellan kvinnor och män bidrar till att inkomst-
spridningen är stor i Danderyd. Kvinnornas medianinkomst 
per år är 138 000 kronor lägre än männens. En så stor skillnad 
mellan män och kvinnor finns inte i någon annan kommun.  

Det är inte bara kommunerna i storstadsregionerna som har 
en hög inkomstojämlikhet. Varuproducerande Gnosjö har 
den näst högsta ginikoefficienten (0,41). Mellan 2011–2016 
har inkomstojämlikheten i Gnosjö ökat med 0,14 enheter (el-
ler drygt 50 procent) vilket är den största ökningen i landet. 
Orsakerna bakom den ökade inkomstojämlikheten kan vara 
flera. Enstaka händelser, som exempelvis försäljning av famil-
jeföretag, kan ge ökade kapitalinkomster. Totalt sett har in-
komstspridningen ökat i nästan alla kommuner mellan åren 
2011–2016. I endast tio kommuner har spridningen jämnats 
ut något. 

Det finns ett visst samband mellan ginikoefficienten och 
medianinkomst. Kommuner som i regel har en hög giniko-
efficient har också en hög medianinkomst. På motsvarande 
sätt har flera kommuner med en låg ginikoefficient en lägre 
medianinkomst. Av de 20 kommuner som har lägst inkom-
stojämlikhet är drygt hälften landsbygdskommuner. Nästan 
samtliga kommuner har en relativt låg medianinkomst och 
i majoriteten av kommunerna är den relativa fattigdomen37 

högre än rikssnittet. Endast gruvkommunerna Kiruna och 
Gällivare avviker från detta mönster. De har båda en relativt 
hög medianinkomst, en låg andel i relativ fattigdom och en 
låg ginikoefficient. 

Hög inkomstojämlikhet en utmaning för den socia-
la sammanhållningen…
Det finns flera utmaningar med en hög inkomstspridning. 
Studier från OECD fastställer bland annat att inkomstojämlik-
het på nationell nivå hämmar ekonomisk tillväxt och begrän-
sar låginkomsttagares möjligheter att stärka sitt humankapi-
tal.38 En växande inkomstspridning kan även leda till ökade 
skillnader mellan människor, vilket på sikt påverkar den so-
ciala sammanhållningen negativt. Detta blir tydligt i stor-
städer där skillnaderna mellan befolkningen och stadsdelar 
påverkar människors livschanser. De som har högre inkom-
ster tenderar att driva upp boendekostnaderna, vilket gör att 
de som tjänar mindre får bo i mindre attraktiva områden. En 
växande inkomstojämlikhet har också stora konsekvenser för 
exempelvis skolan, där barn till föräldrar med lägre inkom-
ster ofta hamnar i skolor med större sociala problem. En stor 
inkomstojämlikhet bidrar således till att de som har mindre 
ekonomiska resurser får en relativt svårare situation i samhäl-
let i stort. 

… men låg inkomstojämlikhet bottnar ofta i ett 
begränsat näringsliv 
I flera kommuner är en låg ginikoefficient emellertid ett ut-
tryck för att tillgängligheten till högbetalda jobb är begrän-
sad. I många mindre kommuner där inkomstojämlikheten 
är låg är den ekonomiska levnadsstandarden lägre än riks-
snittet. För en kommun som har en låg medianinkomst och 
hög relativ fattigdom bottnar en låg ginikoefficient många 
gånger i ett begränsat näringsliv både vad gäller volym och 
struktur. Den industri som finns kvar på orten kan vara hårt 
rationaliserad och skapar inte nya arbetstillfällen. Det vikan-
de befolkningsunderlaget är också ett hinder i att få den pri-
vata tjänstesektorn att växa. En strategi för mindre kommu-
ner för att öka tillgången till högbetalda jobb är att verka för 
en förbättrad tillgänglighet till större arbetsmarknader.  

Hög eller låg inkomstojämlikhet?

Inkomstojämlikheten i Sverige är låg i ett internationellt perspektiv, men den har 
ökat relativt kraftigt under perioden 2011–2016. En ökning har skett i nästan samtliga 
kommuner. I storstadsregionerna är den växande inkomstojämlikheten en utmaning 
eftersom den bidrar till segregation och påverkar människors livschanser. En låg 
inkomstspridning kan å andra sidan vara en utmaning i andra kommuner, eftersom det 
är ett uttryck för bristfällig tillgänglighet till högbetalda jobb.
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Hög eller låg inkomstojämlikhet?

0,32 till 0,55 (33 st.)

0,26 till 0,28 (139 st.)

0,23 till 0,25 (47 st.) 

0,29 till 0,31 (71 st.) 

KARTAN VISAR

Inkomstojämlikhet år 2016 mätt genom 
den s.k. ginikoefficienten. Ginikoefficien-
ten visar ojämnheten i inkomstfördelning-
en (baserat på disponibel inkomst per kon-
sumtionsenhet). Måttet kan anta ett värde 
mellan 0 (alla har samma inkomst) och 1 
(där en person har all inkomst). 

Datakälla: SCB.

VÄRDEN

1. Danderyd 
2. Lidingö
3. Gnosjö
4. Stockholm
5. Båstad 

0,552
0,488
0,412
0,403
0,378

1. Norsjö
2. Ragunda
3. Arvidsjaur
4. Malå
5. Surahammar

0,228
0,231
0,232
0,232
0,232

0,32
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SKL:s kommungruppsindelning 2017
Storstäder och 
storstadsnära 
kommuner

Storstäder
Göteborg
Malmö
Stockholm

Pendlingskommun 
nära storstad
Ale
Alingsås
Bollebygd
Botkyrka
Burlöv
Danderyd
Ekerö
Haninge
Huddinge
Håbo
Härryda
Järfälla
Kungsbacka
Kungälv
Kävlinge
Lerum
Lidingö
Lilla Edet
Lomma
Mölndal
Nacka
Nynäshamn
Partille
Salem
Sigtuna
Skurup
Sollentuna
Solna
Staffanstorp
Stenungsund
Sundbyberg
Svedala
Trelleborg
Tyresö
Täby
Upplands Väsby
Upplands-Bro

Vallentuna
Vaxholm
Vellinge
Värmdö
Öckerö
Österåker

Större städer
och kommuner 
nära större stad

Större stad
Borlänge
Borås
Eskilstuna
Gävle
Halmstad
Helsingborg
Jönköping
Karlstad
Linköping
Luleå
Lund
Norrköping
Sundsvall
Södertälje
Trollhättan
Umeå
Uppsala
Västerås
Växjö
Örebro
Östersund

Pendlingskommun
nära större stad
Alvesta
Aneby
Bjurholm
Bjuv
Eslöv
Forshaga
Färgelanda
Gagnef
Gnesta
Grums
Grästorp
Habo
Hallsberg

Hallstahammar
Hammarö
Heby
Höganäs
Hörby
Höör
Kil
Klippan
Knivsta
Krokom
Kumla
Laholm
Landskrona
Lekeberg
Lessebo
Mark
Mjölby
Mullsjö
Nora
Nordmaling
Nykvarn
Perstorp
Sjöbo
Strängnäs
Surahammar
Svalöv
Svenljunga
Säter
Söderköping
Tierp
Timrå
Trosa
Vänersborg
Vännäs
Åstorp
Åtvidaberg
Älvkarleby
Ängelholm
Örkelljunga

Lågpendlingskommun 
nära större stad
Askersund
Berg
Boden
Bräcke
Enköping
Finspång
Flen

Herrljunga
Hofors
Hylte
Kinda
Kristinehamn
Köping
Laxå
Lindesberg
Lysekil
Motala
Munkfors
Nässjö
Ockelbo
Robertsfors
Sala
Sandviken
Säffle
Tingsryd
Tranemo
Tranås
Uddevalla
Ulricehamn
Uppvidinge
Vaggeryd
Valdemarsvik
Vindeln
Älvsbyn
Östhammar

Mindre städer/
tätorter och 
landsbygdskommuner

Mindre stad/tätort
Avesta
Falkenberg
Falköping
Falun
Gotland
Hudiksvall
Härnösand
Hässleholm
Kalmar
Karlshamn
Karlskoga
Karlskrona
Katrineholm
Kiruna
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Kristianstad
Lidköping
Ljungby
Mariestad
Norrtälje
Nyköping
Oskarshamn
Piteå
Skellefteå
Skövde
Varberg
Värnamo
Västervik
Ystad
Örnsköldsvik

Pendlingskommun nära 
mindre stad/tätort 
Arboga
Boxholm
Bromölla
Degerfors
Eksjö
Emmaboda
Essunga
Fagersta
Gnosjö
Gullspång
Götene
Hedemora
Hjo
Hultsfred
Högsby
Karlsborg
Kungsör
Ljusnarsberg
Markaryd
Mellerud
Munkedal
Mönsterås
Mörbylånga
Norberg
Nordanstig
Nybro
Olofström
Orust
Osby
Oxelösund
Ronneby
Simrishamn

Skara
Skinnskatteberg
Smedjebacken
Storfors
Sävsjö
Sölvesborg
Tibro
Tidaholm
Tjörn
Tomelilla
Torsås
Töreboda
Vadstena
Vara
Vingåker
Vårgårda
Ydre
Älmhult
Ödeshög
Östra Göinge

Landsbygdskommun
Arvidsjaur
Arvika
Bengtsfors
Bollnäs
Dals-Ed
Dorotea
Filipstad
Gislaved
Gällivare
Hagfors
Haparanda
Hällefors
Jokkmokk
Kalix
Kramfors
Ljusdal
Ludvika
Lycksele
Malå
Mora
Norsjö
Ovanåker
Pajala
Ragunda
Sollefteå
Sorsele
Strömsund
Sunne

Söderhamn
Torsby
Vansbro
Vetlanda
Vilhelmina
Vimmerby
Åmål
Ånge
Årjäng
Åsele
Överkalix
Övertorneå

Landsbygdskommun 
med besöksnäring
Arjeplog
Borgholm
Båstad
Eda
Härjedalen
Leksand
Malung-Sälen
Orsa
Rättvik
Sotenäs
Storuman
Strömstad
Tanum
Åre
Älvdalen
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Förklaring
 
A. Storstäder och storstadsnära kommuner

A1. Storstäder - kommuner med minst 200 000 invånare varav minst 200 000 invånare i den största tätorten.

A2. Pendlingskommun nära storstad - kommuner där minst 40 procent av nattbefolkningen pendlar till arbete 
i en storstad eller storstadsnära kommun.

B. Större städer och kommuner nära större stad

B3. Större stad - kommuner med minst 50 000 invånare varav minst 40 000 invånare i den största tätorten.

B4. Pendlingskommun nära större stad - kommuner där minst 40 procent av nattbefolkningen pendlar till 
arbete i en större stad.

B5. Lågpendlingskommun nära större stad - kommuner där mindre än 40 procent av nattbefolkningen 
pendlar till arbete i en större stad.

C. Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner

C6. Mindre stad/tätort - kommuner med minst 15 000 men mindre än 40 000 invånare i den största tätorten.

C7. Pendlingskommun nära mindre stad/tätort - kommuner där minst 30 procent av nattbefolkningen pendlar 
till arbete i annan mindre ort och/eller där minst 30 procent av den sysselsatta dagbefolkningen bor i annan 
kommun.

C8. Landsbygdskommun - kommuner med mindre än 15 000 invånare i den största tätorten, lågt 
pendlingsmönster (mindre än 30 procent).

C9. Landsbygdskommun med besöksnäring - landsbygdskommun med minst två kriterier för besöksnäring, 
dvs antal gästnätter, omsättning inom detaljhandel/ hotell/ restaurang i förhållande till invånarantalet.
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