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Förord
Sveriges Nya Geografi utkommer årligen sedan 1998 och årets publikation är den tjugotredje i 
ordningen  Sveriges Nya Geografi ska med kartor och analys ge perspektiv på utvecklingen i  
Sveriges kommuner och därigenom bidra till debatt om tillväxtfrågor  Rapporten togs tidigare 
fram i samarbete med Arena för tillväxt; numera ger Sweco ut den i egen regi  

Hur Covid-19 pandemin och de åtgärder som vidtagits för att bromsa den påverkar Sveriges 
kommuner är temat för årets upplaga  Effekterna på kommunerna analyseras inom områden 
som befolkningstäthet, trångboddhet, varsel, arbetslöshet, gästnätter och äldreomsorg  

Längst bak i skriften finns kartor över Sverige samt Sveriges Kommuner och Regioners  
kommungruppsindelning  Tidigare upplagor av Sveriges Nya Geografi går att ladda ner på 
Swecos hemsida  Välkommen att ladda ner kartorna för vidare läsning och användning   
Glöm inte att ange källa  

Med önskan om intressant läsning!
Mats Hermansson, Sweco

Stockholm, december 2020
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Inledning Årets upplaga av Sveriges Nya  
Geografi speglar Covid-19 pandemins 
effekter på lokal utveckling och till-
växt  Sveriges 290 kommuner påver-
kas på en rad olika sätt av den kris 
som uppstått i fotspåren av pandemin 
under året  Denna upplaga av Sveriges 
Nya Geografi bekräftar också bilden av 
att landets kommuner är olika  Dessa 
olikheter har gjort att en del kommu-
ner har drabbats hårdare än andra  
Det har varit ett ovanligt utmanande  
år för Sveriges kommuner och progno-
serna för det kommande året är osäkra  
Men en sak är säker – kommunerna 
kommer fylla en central roll för att det 
svenska samhället ska återhämta sig 
efter krisen  
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Pandemin slår hårt mot kommunernas näringsliv
Pandemin slår hårt mot kommunernas näringsliv  Hittills 
i år har 110 000 anställda varslats om uppsägning  I mars 
och april noterades de högsta månadssiffrorna någonsin i 
Sverige  Varslen har varit flest i besöksnäringskommuner 
och kommuner där många jobbar i industrin och minst i 
storstadsnära pendlingskommuner, samt kommuner med 
stark offentlig närvaro  Under krisens första tre månader 
verkställdes en högre andel varsel i uppsägningar än 
normalt och antalet inskrivna på Arbetsförmedlingen har 
ökat kraftigt  Nyinskrivningarna ökar mest i storstäder-
nas kranskommuner, större städer och gränskommuner 
där många jobbar i tjänstenäringarna  Arbetslösheten 
drabbar många unga, individer med gymnasieutbildning 
och infödda svenskar, vilket försämrar jobbutsikterna för 
grupper med svagare arbetsmarknadsanknytning och för-
svårar integrationen för nyanlända 

Besöksnäringen är en av de branscher som drabbats allra 
hårdast  Kända resmål gick från vanligtvis fullbokade hotell 
och fullsatta restauranger till öde gator och torg  Sommaren 
2020 minskade gästnätterna i nästan samtliga kommuner  
Tappet var särskilt dramatiskt i storstäderna, gränskom-
muner och kända besöksdestinationer  Hemestertrenden 
kompenserade inte för den stora minskningen av utländska 
gästnätter  Besöksnäringens nedgång är en stor utmaning 
för många kommuner  Turism gynnar både sysselsättningen 
och bidrar till att upprätthålla kommersiell service året runt i 
de mer glest befolkade delarna av Sverige  

Hur vi bor och hur vi planerar  
våra städer under omprövning?
När pandemin drabbade städerna aktualiserades debat-
ten om hur vi bor och lever i våra stadsmiljöer  I Sverige 
finns omkring 2 000 tätorter och nio av tio invånare bor i 
en tätort  Det kan låta mycket, men de flesta tätorterna är 
oftast mycket små och glesa  I de tätaste tätorterna bor 
uppemot 8 000 invånare per km2  I de glesaste bor inte fler 
än 400 invånare per km2  Det stora skillnaderna visar att 
tätortstrukturen ser olika ut beroende på var i Sverige vi 
befinner oss  På sid 9 i rapporten finns en topplista på de 
tätaste och glesaste tätorterna i Sverige  

Det finns flera fördelar med täta miljöer  Täthet är 
resurseffektivt och gynnar utbud av arbetstillfällen, ar-
betskraft, nöjen och service  Men täthet kan också leda 
till ökad trångboddhet  I årets upplaga används en ny 
definition av trångboddhet framtagen av Boverket  Nästan 
vart tionde hushåll i Sverige lever idag i ett trångbott hem 
och mellan åren 2012 och 2018 ökade trångboddheten 

i 271 av landets 290 kommuner  Trångboddhet kan ha 
negativa effekter på barns hälsa, skolresultat och sociala 
kontakter  Under pandemin har trångboddhet dessutom 
uppmärksammats som riskfaktor för ökad smittspridning  
För att minska trångboddheten krävs en ökad tillgång på 
bostäder och en rörligare bostadsmarknad  

Äldreomsorgen har hamnat i fokus 
Andelen äldre i befolkningen ökar och för dem har pan-
demin inneburit inte bara mycket lidande utan också 
stora begränsningar  Äldreomsorgen är hårt drabbad och 
besöksförbudet på äldreboenden bryter en verksamhets-
utveckling som sedan 1950-talet gjort äldreomsorgen 
mer individanpassad, öppen och fysiskt integrerad i sam-
hället  I rapporten konstateras att kostnaderna för äldre-
omsorg varierar stort mellan kommunerna  Det gör också 
andelen som arbetar heltid i äldreomsorgen  Det finns 
många lärdomar att dra från pandemin inför framtiden, 
som enligt de flesta prognosmakare kommer att medföra 
stora utmaningar för både ekonomi och personalförsörj-
ning i denna viktiga samhällsfunktion 

Efter kris kommer omstart 
När detta skrivs står Sverige och världen fortfarande mitt 
i pandemins andra våg  Trots en lovande utveckling av 
vacciner så är kommunernas utsikter för 2021 behäftade 
med många och stora osäkerhetsfaktorer  När vi närmar 
oss årsskiftet är hundratusentals anställda korttidsper-
mitterade  Fler kommer stå långt från arbetsmarknaden 
när krisen är över  Offentliga satsningar på jobb och 
företagande måste riktas både till grupper som förlorat 
jobbet och blivit arbetslösa och till grupper som redan var 
arbetslösa  Fler utbildningsplatser och insatser för stärkt 
kompetensutveckling i bristyrken blir viktiga åtgärder ef-
ter krisen  Många branscher har fortsatt arbetskraftsbrist 
samtidigt som anställningsbehoven ökar i äldreomsorgen  
Pandemin har fått digitaliseringen i många branscher att 
accelerera och digital kompetens blir allt viktigare för att 
kunna konkurrera på arbetsmarknaden i allt fler yrken  
Den kommer också att göra vissa jobb överflödiga samti-
digt som nya skapas  

Många kommuner behöver hjälp med sin omstart  
Offentliga investeringar i infrastruktur och bostads-
byggande kan bidra till tillväxt och utveckling i  
kommunerna  Här skapas en möjlighet att göra en grön  
omställning och satsa på investeringar som främjar en 
mer hållbar och klimatanpassad utveckling  Att fortsätta 
som vanligt kommer inte vara tillräckligt  
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Hur tätt bor vi 
egentligen?

Förtätning av våra städer har varit 
viktiga ledord för kommunal utveck-
ling och samhällsplanering under de 
senaste decennierna  När pandemin 
drabbade de större städerna särskilt 
hårt riktades ljuset mot hur vi planerar 
och bygger våra städer  I Sverige bor 
nio av tio invånare i en tätort  Tätorts-
strukturen varierar kraftigt mellan 
kommunerna och alla tätorter är inte 
heller särskilt täta  Det finns både för-
delar och utmaningar med hög täthet  
Täta miljöer gynnar utbud av arbets-
tillfällen och möjligheter att tillhanda-
hålla service  Men täthet kan också 
leda till ökad trångboddhet  
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Kommunernas tätortsstruktur varierar kraftigt 
Det finns omkring 2 000 tätorter i Sverige  En tätort defi-
nieras enligt SCB som ett tätbebyggt område med minst 
200 invånare och där avstånden mellan husen är mindre 
än 200 meter  Det är en tillåtande definition som innebär 
att många platser som betraktas som mindre byar faller 
in under tätortsdefinitionen  Tätortsstrukturen varierar 
dessutom stort mellan kommunerna  Vissa kommuner 
saknar egen tätort (Sundbyberg, Järfälla och Tyresö ingår 
exempelvis i Stockholms tätort) medan andra kommuner 
endast har en tätort, såsom Vadstena, Perstorp och Arje-
plog  Det är mer vanligt att kommuner har flera tätorter  
Uppsala har flest tätorter (30), följt av Umeå (24) och 
Kristianstad (24) 

SCB:s tätortsbegrepp fångar inte tätorternas täthet  
Kartan utgår från vår egen beräkning av täthet som base-
ras på antalet invånare per kvadratkilometer tätort  Kar-
tan visar alltså hur befolkningstätheten i tätorterna skiljer 
sig åt mellan kommunerna  Den högsta tätheten hittar vi 
i Sundbyberg (7 600 invånare per km2), Stockholm och 
Solna  I den andra ändan av skalan återfinns landsbygd-
skommunerna, där tätorterna sällan har fler än 400 invå-
nare per kvadratkilometer  I Dalarna finns flera kommuner 
med mycket låg befolkningstäthet (såsom Orsa, Vansbro, 
Älvdalen och Rättvik)  

Tätortsytan ökar i Sverige…
När ny bebyggelse tillkommer inom 200 meter från en 
tätort utökas tätortsytan automatiskt  Det är därför svårt 
att studera enskilda tätorters utveckling eftersom tätorter 
både kan försvinna och tillkomma samt växa eller minska 
geografiskt över tid  Studeras utvecklingen för samtliga 
landets tätorter framträder bilden att andelen av kommu-
nernas befolkning som bor inom en tätortsgräns har ökat 
över tid  Det betyder att tätortsgraden successivt ökar  
Detta beror främst på att tätorternas yta växer genom 
tillkommande bebyggelse snarare än på en förtätning av 
bebyggelsen eller att fler bosätter sig inom den befintliga 
tätortsgränsen  Sedan 2005 har tätortsgraden ökat mest i 
besöksnäringsinriktade landsbygdskommuner  

…men tätorterna har inte blivit mer befolkningstäta 
Trots att allt fler bor i tätorter har inte tätorterna blivit mer 
befolkningstäta  För alla kommungrupper utom lands-
bygdskommunerna har antalet invånare per kvadratkilo-

meter i tätort minskat under de senaste 15 åren  Att befolk-
ningstätheten ökar för landsbygdskommunerna beror på att 
tätortsarealen har minskat  För alla andra kommungrupper 
har tätortsarealen ökat  I de besöksnäringsinriktade lands-
bygdskommunerna, där tätortsytan ökat med hela 43 pro-
cent sedan 2010, har befolkningen i tätort endast ökat med 
11 procent  Tätortsarealen ökar egentligen bara i takt med 
befolkningstätheten i storstäder och pendlingskommuner 
med kraftig befolkningstillväxt och stort bostadsbyggande  
Exempel på sådana kommuner är Knivsta, Huddinge, Malmö, 
Uppsala och Göteborg 

Hög täthet ger både fördelar och utmaningar 
Täthet och förtätning har varit viktiga ledord för kommunal 
samhällsplanering under de senaste decennierna  Huvud-
motivet har varit att hushålla med mark- och naturresurser 
samt skapa underlag för effektivare samhällsstrukturer  
Tätare miljöer skapar bättre förutsättningar för ett varierat 
utbud av restauranger, kulturliv och arbetstillfällen  Hur stor 
andel av en kommuns invånare som bor i eller utanför tät-
orter påverkar också möjligheterna att tillhandahålla  
service och kollektivtrafik  

Stora och täta städer skapar också utmaningar  Trång-
boddhet och täthet har visat sig vara en ökad riskfaktor i 
den pågående pandemin 1 Trångboddheten är oftast som 
högst i kommuner som har hög befolkningstäthet, vilket kan 
bero på en kombination av flera faktorer – för lågt bostads-
byggande, ökade bostadspriser, brist på hyresrätter  En 
hög befolkningstäthet kan även skapa ineffektivitet genom 
trängsel och köer till olika tjänster  Hur stor och tät en tätort 
kan bli utan att nackdelarna ska överväga fördelarna beror 
på hur kommunen förmår att anpassa sig till den växande 
befolkningen, exempelvis genom en god strategisk sam-
hällsplanering 2 

I alla Sveriges kommuner har de som kan jobbat hemifrån 
under större delen av 2020  Globala megatrender inom di-
gitalisering och hållbara transporter har förstärkts under 
pandemin och de skapar förutsättningar för en ökad möjlig-
het att kunna bosätta sig på mindre befolkningstäta platser  
Det är dock alldeles för tidigt att se om pandemin kommer 
att ge effekter på bosättningsmönstret i Sverige  Mycket 
talar för att den starka, globala urbaniseringstrend som 
dominerat under senaste decennierna kommer att fortsätta  
Städerna och deras täta miljöer kommer även fortsättnings-
vis att vara attraktiva för många människor och företag  
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Hur tätt bor vi 
egentligen?

Kartan visar
Antal invånare i tätort dividerat 
med landareal i kvadratkilometer 
för tätorter i kommunen, år 2018  
Källa: SCB   

Berg 280
Vansbro 296
Rättvik 313
Älvdalen 327
Orsa 332

Sundbyberg 7 626
Stockholm 5 644
Solna 4 932
Malmö 3 989
Järfälla 3 155

Fem 
lägsta

Fem 
högsta

Riket (ovägt medeltal) 1 110 

1 500 till 7 626 (48 st )
1 000 till 1499 (80 st )
700 till 999 (93 st )
280 till 699 (69 st )
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TÄTASTE 20 Befolknings  -
täthet per km2

1 Fisksätra (Nacka kommun) 8 104

2 Norra Riksten (Botkyrka kommun) 4 770

3 Kvista (Upplands-Bro) 4 725

4 Märsta (Sigtuna kommun) 4 393

5 Nordöstra Göteborg 
(Göteborg kommun)

4 378

6 Malmö (Malmö kommun) 4 177

7 Stockholm (Stockholm kommun) 3 856

8 Uppsala (Uppsala kommun) 3 826

9 Steningehöjden (Sigtuna) 3 754

10 Lund (Lund kommun) 3 529

11 Stenbron (Uppsala) 3 464

12 Upplands Väsby och Sollentuna 
(Sollentuna kommun) 3 181

13 Östra Balltorp (Mölndal) 3 149

14 Linköping 
(Linköping kommun) 2 983

15 Bunkefl ostrand 
(Malmö kommun) 2 917

16 Vaxholm (Vaxholm kommun) 2 898

17 Umeå (Umeå kommun) 2 818

18 Helsingborg 
(Helsingborg kommun) 2 742

19 Norrköping (Norrköping kommun) 2 656

20 Södertälje (Södertälje kommun) 2 633

Tätaste 
och glesaste 
tätorten 

GLESASTE 20 Befolknings-
täthet per km2

1 Norra Muskö (Haninge kommun) 47

2 Blidö (Norrtälje kommun) 48

3 Norra Vindö (Värmdö kommun) 50

4 Oxhalsö (Norrtälje) 63

5 Tynningö (Vaxholm kommun) 77

6 Laggarsvik och Linanäs 
(Österåker kommun) 79

7 Oxnö och Svärdsö 
(Nynäshamn kommun)

84

8 Grisslehamn (Norrtälje kommun) 91

9 Kyrkesund (Tjörn kommun) 93

10 Nabbo, Gräddö och Rävsnäs 
(Norrtälje kommun) 100

11 Venjan (Mora kommun) 100

12 Klövsjö (Berg kommun) 102

13 Kvegerö (Nyköping kommun) 105

14 Brännäset och Boviken 
(Umeå kommun) 105

15 Nyehusen och Furuboda 
(Kristianstad kommun) 111

16 Hysingsvik (Norrtälje) 115

17 Gryt (Valdemarsvik kommun) 118

18 Spillersboda (Norrtälje kommun) 120

19 Märsön (Enköping) 121

20 Vindön och Töllås (Orust kommun) 124

Vilka tätorter är täta och 
vilka är glesa? I tabellen nedan 
listas de tätorter som har högst 
respektive lägst befolkningstäthet 
per km2  Det fi nns totalt 2 011 
tätorter i Sverige 

En tätort defi nieras enligt SCB 
som ett tätbebyggt område med 
minst 200 invånare och där 
avstånden mellan husen är 
mindre än 200 meter  

VAD ÄR 
EN TÄTORT?
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Trångboddhetens 
geografi  

Nästan 10 procent av hushållen i 
Sverige lever idag i ett trångbott 
hem och mellan åren 2012–2018 
ökade trångboddheten i 271 av 
landets 290 kommuner  Under 
pandemin har trångboddhet upp-
märksammats som en faktor som 
ökar risken för smittspridning  
Trångboddhet kan också ha 
negativa effekter på barns hälsa, 
skol resultat och sociala kontakter  
För att minska trångboddheten 
krävs en ökad tillgång på bostäder 
för människor i livets olika skeden 
och en mer rörlig bostadsmarknad  
I områden där trångboddheten 
är hög behövs gemensamma och 
trygga service- och mötesplatser  
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Det finns olika definitioner av trångboddhet  I kartan 
används Boverkets nya definition av trångboddhet som 
baseras på Socialstyrelsens riktlinjer 3 Enligt denna  
definition ska samboende par kunna dela sovrum och bör 
utöver det även ha tillgång till vardagsrum och kök  Barn 
som är minst 12 år ska inte behöva dela sovrum, men dä-
remot kan yngre barn dela rum 4 Denna definition skiljer 
sig från andra vanligt förekommande definitioner då ex-
empelvis ensamstående utan barn i ettor inte räknas som 
trångbodda samt att mindre barn ska kunna dela sovrum 5 

Trångboddheten ökar i nästan alla  
kommuner, men från historiskt låga nivåer
Enligt Boverkets nya definition levde år 2018 nästan vart 
tionde hushåll i Sverige i trångbodda hem  Det motsva-
rade över 460 000 hushåll  År 2012 var trångboddheten 
något lägre (8,9 %)  Av kartan framgår att trångboddheten 
är störst i storstadsregionerna, framförallt i storstäderna 
och pendlingskommuner i Stockholms län, och därefter 
i större städer  Trångboddheten har ökat i alla kommun-
grupper och mellan 2012–2018 ökade trångboddheten 
i 271 av 290 kommuner  Trångboddheten har ökat mest 
i kommungrupper där trångboddheten i genomsnitt var 
lägre år 2012  Det innebär att skillnaderna i trångboddhet 
mellan Sveriges kommuner har minskat under perioden  

Att studera trångboddhet för längre tidsperioder är 
svårt på grund av skillnader i definitioner, tillgång till 
register och metodik  Enligt tidigare folk- och bostadsräk-
ningar var trångboddheten 43 procent år 1960 enligt norm 
2 6 Fram till 1975 hade trångboddheten i Sverige minskat 
till endast 7 procent  Vid mitten av 1980-talet hade trång-
boddheten minskat ytterligare, till 4 procent  Det omfat-
tande bostadsbyggandet under 1950- och 60-talen och 
det så kallade miljonprogrammet bidrog till minskningen 7

Trångboddheten i Sverige motsvarar genomsnittet i EU
Ur ett europeiskt perspektiv så ligger Sverige på en genom-
snittlig andel trångbodda individer (15,6 procent) jämfört 
med EU som helhet 8 Medan trångboddheten över tid mins-
kat i EU har den ökat i Sverige  Högsta andelen trångbodda 
i EU finns i länder som Rumänien, Lettland och Bulgarien  
Där är andelen över 40 procent  Lägst är andelen trångbodda 
på Irland och Cypern med andelar under 3 procent 9 

Enligt den nya svenska definitionen på trångboddhet 
är trångboddheten som störst i hyresrätter och som lägst 
i äganderätter (småhus)  Trångboddheten är högre i hus-
håll med låga inkomstnivåer, barnhushåll samt hushåll 
med utlandsfödda  Framförallt är det en stor andel av de 
övriga hushållen med barn som är trångbodda, runt 60 
procent, vilket bland annat kan avse generationsboenden 
eller hushåll med andra inneboende vuxna  I hushåll där 
ingen är född utomlands har trångboddheten minskat 
något, från 5,7 till 5,5 procent under perioden 2012-2018  
Under samma period har trångboddheten ökat för hushåll 
där fler än hälften är födda utomlands, från 18,6 till 21,7 
procent 

Åtgärder för att minska trångboddhet  
och dess konsekvenser
Trångboddhet behöver inte vara ett problem  Människor 
kan frivilligt välja att bo trångt av olika skäl  För många är 
dock trångboddheten mindre frivillig och kan bero på låg 
inkomst eller svårigheter att få tillgång till hyresrätter i 
lämplig storlek  På grund av jobbmöjligheter och tillgång 
till sociala nätverk väljer många att bo i regioner där bo-
stadspriserna är höga och kötiderna till hyresrätter långa 

Att ha en bostad med rimligt utrymme är viktigt för 
människors välbefinnande 10 Under den pågående pande-
min har trångboddhet uppmärksammats som en faktor som 
ökar risken för smittspridning  I trångbodda hem med flera 
generationer är det svårt för äldre att fysiskt distansera sig 
och hålla tillräckligt avstånd i hemmet om någon blir sjuk 11  
I samband med att skolor stängts ner under pandemin 
finns risk för att barn och unga i trångbodda hem får sämre 
förutsättningar för studiero och stöd för att kunna bedriva 
sina studier på distans 12 Det kan få långsiktiga negativa 
effekter på deras möjligheter i livet 

För att minska trångboddheten krävs ökad tillgång på 
bostäder och större rörlighet på bostadsmarknaden  För-
ändrade preferenser och möjligheter i val av boendeort 
skulle också kunna påverka trångboddheten i Sverige  För 
att minska konsekvenserna av trångboddhet är det viktigt 
att säkerhetsställa god tillgång till trygga miljöer med ser-
vice och mötesplatser  I områden där trångboddheten är 
hög är det även viktigt att det finns en god tillgänglighet till 
rekreations- och fritidsmöjligheter  
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Trångboddhetens 
geografi 

Kartan visar
Andel trångbodda  
hushåll, år 2018  
Källa: SCB   

Ydre 3,2 %
Överkalix 3,4 %
Vellinge 3,6 %
Åsele 3,7 %
Hagfors 3,8 %

Botkyrka 19,3 %
Stockholm 18,8 %
Sundbyberg 18,3 %
Sigtuna 16,8 %
Södertälje 16,6 %

Fem 
lägsta

Fem 
högsta

Riket (vägt medeltal) 9,9 % 

9 till 19,3 % (43 st )
6,5 till 8,9 % (93 st )
5 till 6,49 % (100 st )
3,2 till 4,9 % (54 st )
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Besöksnäringens 
betydelse  
för samhälls-
utvecklingen 

och andra kända besöksdestina-
tioner  Besöksnäringen är en viktig 
möjliggörare för lokal och regional 
tillväxt  Den gynnar det lokala en-
treprenörskapet och bidrar till att 
upprätthålla kommersiell service i 
de mer glest befolkade delarna av 
Sverige  På ett brutalt sätt har de 
åtgärder som vidtagits för att  
lindra pandemin tydliggjort  
näringens betydelse för sysselsätt-
ningen och den lokala ekonomin, 
liksom dess symbios med utbudet 
av kultur och andra upplevelser 

Pandemin har slagit hårt mot  
besöksnäringen  Under sommaren 
2020 minskade antalet gästnätter  
i nästan samtliga kommuner   
Tappet har varit särskilt dramatiskt 
i storstäderna, gränskommuner 
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Införandet av reserestriktioner och begränsningar i publik- 
och besöksantal under 2020 har satt många turistföretag, 
evenemangsarrangörer och besöksdestinationer under 
hård press  Enligt Konjunkturinstitutets mätningar är 
tjänstesektorn generellt hårt drabbad och då i synnerhet 
Hotell- och restaurangbranschen där hälften av företagen 
har förlorat mer än 75 procent av sin omsättning 13 Krisen 
har också påverkat synen på och förutsättningarna för 
resande, där frågor som hälsa och säkerhet, digitala möten 
och fokus på lokala marknader blivit centrala 14 

Gästnätterna har minskat kraftigt i storstäder,  
gränskommuner och på kända besöksdestinationer 
Kartorna visar förändringen av antalet gästnätter under 
perioden juni-augusti 2020 i jämförelse med samma period 
2019  Den stora kartan visar samtliga gästnätter  Den lilla 
kartan visar endast svenska besökares gästnätter  Statis-
tiken avser beläggning på hotell, stugbyar, vandrarhem, 
campingplatser samt förmedlade privata stugor och lägen-
heter i Sverige 

Under sommaren 2020 minskade gästnätterna i nästan 
samtliga kommuner  Tappet har varit särskilt dramatiskt 
i Stockholm (-75%), Göteborg (-59%) och Malmö (-54%)  
För Stockholm innebar det en minskning på närmare 2,5 
miljoner gästnätter under sommarmånaderna  

Flera kommuner med kända besöksmål har haft en 
kraftig minskning av gästnätter som exempelvis Skara 
(-85%) och Vimmerby (-79%)  Pandemins effekter är 
också märkbara i flera gränskommuner nära Norge där 
besöksnäring och handel är starkt beroende av köpstarka 
norrmän  Tappet har varit särskilt märkbart i kommuner 
som Eda, Sunne och Strömstad  

I norr finns flera starka besöksdestinationer som 
vanligtvis attraherar många utländska besökare  Det 
minskade inflödet av turister har varit kännbart för många 
kommuner i både Norr- och Västerbotten som exempelvis 
Kalix, Boden och Luleå  Tappet har också varit kraftigt i 
Arjeplog och Arvidsjaur där biltestindustrin normalt sett 
står för en stor andel av gästnätterna  

Hemestertrenden har gynnat några få kommuner
När möjligheten att resa begränsades under våren 2020 
var det många destinationer som satsade på att lyfta fram 
lokala besöksmål  Statistiken för de svenska gästnätterna 
(den mindre kartan) visar att hemestertrenden har varit 
gynnsam för några enstaka kommuner  I toppen finns  
Arboga, Tidaholm, Trosa, Emmaboda och Norsjö  Majorite-
ten av Sveriges kommuner har dock haft en minskning även 
av svenska besökares gästnätter under sommarmånaderna  

Ökat behov av strategisk planering  
på kommunal och regional nivå 
I hela landet är besöksnäringen en viktig bransch för lokal 
och regional utveckling  Besöksnäringen skapar jobb, ger 
företagen intäkter och skapar underlag för kommersiell 
service  För mindre landsbygdskommuner kan en stark 
besöksnäring dessutom innebära ökad inflyttning och 
befolkningstillväxt 15 Det är för tidigt att avgöra vidden av 
de långsiktiga effekterna mitt i den pågående krisen, men 
pandemiåtgärderna kan komma att medföra stora negativa 
konsekvenser för besöksnäringen och den lokala ekonomin 
i flera av landets kommuner  

Pandemin har tydliggjort vikten av att höja den strate-
giska planeringen av besöksnäringen på både kommunal 
och regional nivå  Ojämna besöksflöden i tid och rum 
behöver hanteras genom en aktiv planering och samord-
ning i destinationerna  Det strategiska perspektivet har 
alltid varit viktigt för utveckling av destinationer, men 
behovet blir särskilt påtagligt både i tider av ekonomisk 
tillbakagång och när för många (eller för få) turister blir 
ett problem för lokalsamhället  Då behövs en strategi som 
visar hur besöksmålen ska marknadsföras, hur entrepre-
nörskapet kan stärkas och på vilket sätt turisterna kan 
resa till och mellan besöksmålen 16 Kommuner som har en 
tydlig nisch mot besöksnäringen behöver också arbeta 
aktivt för att bredda näringslivet  En större branschbredd 
minskar sårbarheten och gör kommunerna mer mot-
ståndskraftiga att parera kraftiga nedgångar i enskilda 
branscher  
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Besöksnäringens 
betydelse för 
samhälls -
utvecklingen 

Stora kartan visar
Antal gästnätter juni till augusti 
2020 jämfört med samma period året 
innan, procentuell förändring  
Källa: SCB   

0,1 till 90,3 % (15 st )
-24,9 till 0 % (96 st )
-49,9 till -25 % (81 st )
-85,3 till -50 % (35 st )
Uppgift saknas (63 st )

Lilla kartan visar

Antal svenska gästnätter juni 
till augusti 2020 jämfört med 
samma period året innan, 
procentuell förändring  
Källa: SCB   

20 till 153 % (28 st )
0 till 19,9 % (55 st )
-19,9 till -0,1 % (91 st )
-82,8 till -20 % (53 st )
Uppgift saknas (63 st )
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Hemestertoppen I vilka kommuner ökade de svenska 
gästnätterna under sommaren 2020? 
I tabellen på nästa sida listas de  
kommuner som haft kraftigast ökning 
svenska gäst nätter under perioden 
juni till augusti 2020 jämfört med 
samma period förra året  

FÖRÄNDRING I 
GÄSTNÄTTER (%)

1 ARBOGA 153

2 TIDAHOLM 68

3 TROSA 61

4 EMMABODA 54

5 NORSJÖ 53

6 GISLAVED 46

7 GULLSPÅNG 43

8 VAGGERYD 40

9 HÖÖR 40

10 HYLTE 38

11 TIMRÅ 37

12 MARKARYD 32

13 MELLERUD 30

14 BRÄCKE 30

15 ÖSTRA GÖINGE 29

16 HAGFORS 29

17 BERG 29

18 STRÖMSUND 28

19 ASKERSUND 27

20 BENGTSFORS 25

FÖRÄNDRING I 
GÄSTNÄTTER (%)

21 HJO 25

22 LJUSDAL 23

23 HÄRJEDALEN 23

24 STRÖMSTAD 22

25 HAPARANDA 21

26 ÖSTHAMMAR 21

27 YSTAD 21

28 NORDANSTIG 20

29 KROKOM 20

30 DOROTEA 20

31 KARLSBORG 19

32 SKURUP 18

33 ÄLVKARLEBY 17

34 PAJALA 17

35 BOTKYRKA 17

36 GÖTENE 17

37 ARVIKA 16

38 VALDEMARSVIK 16

39 KÄVLINGE 16

40 LINDESBERG 16
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Vem skriver  
in sig på Arbets-
förmedlingen 
2020?

Arbetslösheten ökar under 
coronakrisen och fler skriver in 
sig på Arbetsförmedlingen  Ny-
inskrivningarna ökar mest i in-
dustrikommuner, storstädernas 
kranskommuner, större städer och 
gränskommuner där många jobbar 
i tjänsteföretag  Minst ökar nyin-
skrivningarna i landsbygdskommu-
ner, mindre städer och tätorter med 
få anställda i servicesektorn och 
kommuner som hade hög arbets-
löshet redan innan pandemin  Fler 
unga, inrikes födda och personer 
med gymnasiekompetens bland de 
nyinskrivna ökar konkurrensen om 
jobben för arbetslösa med svagare 
arbetsmarknadsanknytning  
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Arbetslösheten ökar bland unga och inrikes födda
Enligt SCB var 7,8 procent arbetslösa i oktober 2020 (2019: 
6 %) 17 Arbetslösheten hade sannolikt ökat ännu mer under 
pandemin om det inte vore för regeringens stödpaket till 
företag som gjort att arbetsgivare kunnat behålla mer av 
sin personal 18 Exempelvis hade 580 000 anställda fram 
till september beviljats stöd för korttidspermittering 19 På 
Arbetsförmedlingen var 455 000 personer inskrivna som 
arbetslösa (2019: 358 000) 20 De nyinskrivna är numera 
yngre och oftare gymnasieutbildade än dem som var in-
skrivna före pandemin  Många nyinskrivna har förlorat en 
visstidsanställning eller timanställning i tjänstesektorn 
som inte omfattas av regeringens permitteringsstöd  Ung-
domsarbetslösheten (15-24 år) ligger nu på 27 procent: 
samma nivå som under finanskrisen 2008 21 Arbetslösa 
som var inskrivna på Arbetsförmedlingen före krisen, samt 
är äldre och/eller har högst grundskoleutbildning, möter 
nu hårdare konkurrens om jobben och de allt färre pro-
gramplatserna med aktivitetsstöd ute på företag  När fler 
nyinskrivna är inrikes födda hårdnar konkurrensen särskilt 
för utomeuropeiskt födda vars andel av de inskrivna på 
Arbetsförmedlingen sjunkit till 42 procent (2019: 47,4 %) 
under pandemin 22 

Storstadskommuner, industrikommuner 
och gränskommuner drabbas hårdast 
Kartan visar hur antalet inskrivna hos Arbetsförmedlingen 
förändrats som andel av arbetskraften i kommunerna jäm-
fört med 2019 23 Kommunerna med högst andel nyinskrivna 
ligger främst söder om Dalälven och det går att särskilja tre 
delvis överlappande grupper  Den ena är kommuner där en 
hög andel invånare är sysselsatta i tillverkande företag24 
som drabbats hårt av krisen och tvingats säga upp perso-
nal (Essunga, Alvesta)  Den andra gruppen är storstäderna, 
storstadsnära pendlingskommuner (Burlöv, Södertälje), 
större städer (Västerås, Uppsala) eller pendlingskommuner 
till olika större städer (Knivsta)  Dessa kommuner har ofta 
en stor bredd av servicenäringar varifrån många – inte 
minst unga – sagts upp, varslats eller permitterats  Särskilt 
hotell- och restaurangnäringen, den hårdast drabbade 
branschen under krisen, erbjuder viktiga ingångsjobb åt 
många unga och nyanlända  Dessa kommuner ligger ofta 
längst vid viktiga transportnoder som ger många företag en 
kundbas från genomströmningen av turister, affärsresenärer 
och fritidsresenärer  Sigtunas stora beroende av Arlanda 

flygplats gör att kommunen hamnar högt uppe på listan   
Den tredje gruppen är gränskommunerna  Strömstad top-
par listan i Sverige och även de värmländska gränskommu-
nerna har haft stora ökningar av nyinskrivna  Reserestrik-
tioner förhindrar arbetspendling, rekreationsresor och 
gränshandel som skapar arbetstillfällen i dessa kommuner  
Osäkerheten inför restriktionernas framtida omfattning och 
tidslängd minskar företagens vilja att nyanställa  

Få nyinskrivna på Arbetsförmedlingen  
är inte alltid ett sundhetstecken 
Kommunerna med lägst ökningar av nyinskrivna på Arbets-
förmedlingen är ofta mindre städer och landsbygdskom-
muner  Dessa kommuner hade vid coronakrisens början 
ofta redan en hög arbetslöshet och en relativt låg andel 
invånare sysselsatta i servicesektorn  Fallhöjden var därför 
låg  En minskande och åldrande befolkning gör att arbets-
givare i dessa kommuner ofta konkurrerar om arbetskraft 
med efterfrågade kvalifikationer och därför har svårt att få 
tag i rätt kompetens  

Arbetslösheten förutspås öka 2021 
Konjunkturinstitutet förutspår 11,4 procent arbetslöshet i 
april 2021 och långsiktigt förhöjd jämviktsarbetslöshet 25,26 
Det är svårt att förutspå var arbetslösheten kommer öka 
mest  Antalet företagskonkurser, andelen korttidspermitte-
ringar och varsel som avslutas med uppsägning samt an-
delen företag som överlever som zombieföretag med lång-
siktigt sämre finanser, lägre produktivitetsutveckling och 
små nyanställningsbehov kommer att variera mellan olika 
branscher 27 Om Arbetsförmedlingens och Riksbankens 
prognoser slår in får fler arbetslösa svårare att hitta jobb 
efter coronakrisen jämfört med efter finanskrisen 2008-
2009  Fler arbetslösa riskerar att bli långtidsarbetslösa 28 
Andelen lågutbildade och nyanlända bland de arbetslösa är 
nämligen högre än under finanskrisen 29 Det blir också mer 
kostsamt att gå miste om den kompetensutveckling som 
går förlorad under en tid av arbetslöshet  Digitaliseringen 
gör exempelvis att flera yrken i några av de drabbade sek-
torerna, däribland detaljhandeln och industrin, kräver allt 
större kunskaper samtidigt som dessa kunskaper snabbare 
blir omoderna än förr 30 Bygg- och anläggningssektorns 
utveckling efter nittiotalskrisen visar att kompetensflykten 
från drabbade branscher under coronakrisen kan hämma 
produktivitetsutvecklingen på lång sikt efter krisen 31 
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Vem skriver in  
sig på Arbets-
förmedlingen 
2020?

Kartan visar
Öppet arbetslösa och program med 
aktivitetsstöd i relation till register-
baserade arbetskraften, förändring 
i procentenheter, oktober 2019 till 
oktober 2020 
Källa: Arbetsförmedlingen  

Ockelbo -2,4
Åsele -1,1
Munkfors -0,7
Hultsfred -0,6
Norberg -0,6

Strömstad 4,1
Sigtuna 3,9
Botkyrka 3
Stockholm 2,8
Södertälje 2,8

Fem 
lägsta

Fem 
högsta

Riket (vägt medeltal) 1,7

1,8 till 4,1 (53 st )
1,5 till 1,79 (52 st )
1 till 1,49 (83 st )
-2,4 till 0,9 (102 st )
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En historisk  
varselvåg 
Aldrig förr har så många varslats  
om uppsägning som i mars och april 
2020 – de högsta månadsnoteringarna 
någonsin i Sverige  Varslen är flest i 
besöksnäringskommuner och kommuner 
där många jobbar i industrin  Minst 
antal varsel har gjorts i storstadsnära 
pendlingskommuner och kommuner 
med stora offentliga arbetsgivare  
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Varsel är en förvarning om kommande uppsägningar  Lag 
(1974:13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder anger 
att arbetsgivare som planerar att säga upp fem anställda 
eller fler i ett län ska meddela detta till Arbetsförmedlingen 
senast två månader innan uppsägningarna 32 Varselfristen 
förlängs till fyra månader när minst 26 anställda berörs 
respektive sex månader när minst 100 omfattas 33 Konkurs-
förvaltare tenderar att varsla alla anställda i företag  

Större varsel än under nittiotalskrisen och finanskrisen
Hittills i år har 114 000 varslats om uppsägning – nästan 
tre gånger fler än normalt  Varsel indikerar att företagen 
är osäkra på framtiden 34 Företagens osäkerhet inför hur 
pandemin skulle påverka efterfrågan på varor och tjänster 
syntes inte enbart i varseltalen  Den speglades också i 
Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer som sjönk till 
58,6 (april) från 99,4 (februari) och på Stockholmsbörsen 
som den 12 mars, dagen efter att WHO betecknade smitt-
spridningen som en pandemi, upplevde sitt största kursfall 
någonsin: -11,1 procent  

I tre tjänstesektorer lades många varsel i mars och 
april: (1) hotell och restaurang, (2) kultur, nöje och fritid, 
samt (3) uthyrning, bemanningsverksamhet, fastighets-
service, resetjänster, kontorstjänster, kongresser och 
mässor 35 I dessa sektorer, som också toppar listorna över 
flest korttidspermitterade, saktade varselvågen ner i maj  
Då hade hälften av dem som varslades i mars sagts upp  
Högst andel varsel (68%) verkställdes i hotell- och res-
taurangbranschen följt av kultur, nöje och fritid (62%) 36 

I handeln, transportsektorn, bygg- och anläggning samt 
industrin har varslen varit mer jämna under hela året 37 

Inom offentlig sektor, gruvdrift, skogsbruk och jordbruk 
har det inte lagts några stora varsel 

Flest varsel i kommuner med industri och besöksnäring
Kartan visar antalet varsel per 1 000 sysselsatta invånare i 
kommunerna  Bland kommuner med högst varseltal  
återfinns Stockholm och storstadsnära pendelkommuner  
(Vallentuna, Sigtuna, Lomma)  Där handlar det främst om 
varsel i tjänstenäringar som särskilt drabbat unga och  
personer med gymnasieutbildning 

Varselvågen har också drabbat många mindre städer, 
tätorter och landsbygdskommuner där branschbredden 
i näringslivet är relativt låg och många förvärvsarbetar i 
varuproducerande exportföretag  Kluster av dessa kom-
muner finns i Kalmar län, Värmland, Jämtland-Härjedalen 
och Västerbotten  Många varsel kommer från storföretag: 
SSAB EMEA (Oxelösund), Fagerhult (Habo), Seco Tools (Fa-
gersta), Nolato (Götene), Indexator (Vindeln)  Stora varsel 
noteras också i besöksnäringskommuner  Grensemat 

(Strömstad), Skistar (Malung-Sälen) och Astrid Lindgrens 
värld (Vimmerby) drabbades av minskade besökarantal till 
följd av norska inreserestriktioner till Sverige och Folkhäl-
somyndighetens rekommendationer att avstå inrikes resor  

Färre varsel i kommuner med stora offentliga arbetsgivare 
Kommunerna med lägst varsel per 1 000 sysselsatta är 
sinsemellan ganska olika  Kommuner utanför storstäder 
som har en större arbetsgivare från högskolan, myndig-
hetsvärlden och/eller Försvarsmakten har ofta klarat sig 
relativt bra  Några exempel är Eksjö (Ing 2), Karlskrona 
(MarinB, Boverket), Enköping (Ledningsregementet), Umeå 
(Umeå universitet) och Halmstad (Högskolan i Halmstad, Lv 
7)  Konsumtionen från offentliga verksamheter och deras 
anställda skapar en efterfrågan på varor och tjänster från 
lokala företag som är relativt okänslig för konjunkturens 
svängningar 38 Malmö, Göteborg samt vissa storstadsnära 
pendlingskommuner (Partille) har också relativt få varsel 
men samtidigt många nyinskrivna på Arbetsförmedlingen 

Fler varsel befaras våren 2021
Varsel indikerar inte bara osäkerhet i näringslivet, utan 
också stigande arbetslöshet  Sambandet mellan varsel-
statistiken och arbetslöshetsstatistiken är dock komplext  
Många lagda varsel resulterar inte i uppsägningar och 
många som faktiskt förlorar jobbet varslas aldrig – så 
har varit fallet för många unga med timanställning eller 
tidsbegränsad anställning i hotell- och restaurangsektorn 
eller inom kultur, nöje och fritid  Varsel kan dras tillbaka 
före varselfristens slut och många varslade som sägs upp 
hamnar inte i arbetslöshet eftersom de byter jobb innan 
varselfristens slut  

Några slutsatser kan dock dras av varslen från krisens 
början  Lagens bestämmelser om två till sex månaders 
tidsfrist betyder att varslen som lades i mars och april – 
totalt två tredjedelar av alla varsel under 2020 – ska ha 
genomförts eller dragits tillbaka före den 31 oktober  I 
industrin, bygg- och anläggningsbranschen samt trans-
portbranschen har sju av tio varsel lagts efter den 31 
juni 39 Industrin är överrepresenterad bland företag som 
gjort större varsel med sexmånadersfrist  De kommuner 
som haft stort varsel och stora arbetsgivare i dessa sek-
torer riskerar därför att se en ökning av uppsägningar i 
början av 2021  

Regeringens tillfälliga förbud mot alkoholservering på 
restauranger efter 22:00 samt offentliga sammankoms-
ter med fler än åtta personer kan framtvinga nya varsel i 
tjänstesektorerna  Varslen kan också öka om regeringen 
mellan april och juni 2021 enligt nuvarande planer grad-
vis avslutar stöden till företag för korttidspermitteringar  
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En historisk  
varselvåg 

Kartan visar

Antal varsel under perioden oktober 2019 
till september 2020 (12-månader  
genomsnitt) per 1 000 sysselsatta år 2018  
Källa: Arbetsförmedlingen  

6 till 41,5 (59 st )
2,5 till 5,99 (94 st )
1 till 2,49 (96 st )
0 till 0,99 (41 st )
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Antal varsel per 
1 000 invånare

1 Oxelösund 42

2 Essunga 40

3 Malung-sälen 34

4 Bromölla 30

5 Habo 22

6 Älvsbyn 21

7 Strömstad 21

8 Vimmerby 19

9 Orsa 18

10 Vingåker 18

11 Ödeshög 18

12 Gnesta 17

13 Åtvidaberg 17

14 Skinnskatteberg 16

15 Strömsund 16

16 Hörby 14

17 Hofors 14

18 Högsby 13

19 Laxå 13

20 Älvdalen 13

Varseltoppen  

Antal varsel per 
1 000 invånare

21 Bengtsfors 12

22 Vallentuna 12

23 Perstorp 12

24 Ragunda 11

25 Årjäng 11

26 Hultsfred 10

27 Uppvidinge 10

28 Herrljunga 10

29 Dals-ed 10

30 Lomma 10

31 Boxholm 10

32 Tranås 9

33 Båstad 9

34 Sigtuna 9

35 Bollebygd 9

36 Tranemo 8

37 Vindeln 8

38 Storuman 8

39 Dorotea 8

40 Hallstahammar 8

Vilka kommuner har haft fl est 
varsel? I tabellen nedan listas de 
kommuner som haft fl est varsel per 
1 000 sysselsatta under perioden 
oktober 2019 till september 2020  

Varsel är inte samma som arbetslöshet  Varsel är en förvarning om uppsägningar  
Lag (1974:13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder anger att arbetsgivare som 
planerar att säga upp fem anställda eller fl er i ett län ska meddela detta till 
Arbetsförmedlingen senast två månader innan uppsägningarna får verkställas 

VAD ÄR 
ETT VARSEL?
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Äldreomsorgen, 
pandemin  
och kostnads-
ökningarna 

Covid-19-pandemin har drama-
tiska effekter på äldreomsorgen  
Besöksförbud på äldreboenden och 
Folkhälsomyndighetens särskilda 
rekommendationer till äldre bryter 
en lång verksamhetsutveckling 
som gjort äldreomsorgen i Sverige 
mer individanpassad, öppen och 
fysiskt integrerad i samhället   
Kvaliteten och bemanningen är 
under lupp  Kostnaderna per bru-
kare varierar mellan kommunerna, 
likaså andelen heltidsarbetande 
i äldreomsorgen  Timvikarierna 
förutspås bli vanligare när an-
ställningsbehoven ökar samtidigt 
som pandemin belyser vikten av 
att kompetens utveckla äldre-
omsorgens personal 
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Äldreomsorg avser tjänster som kommunerna erbjuder för 
att äldre ska få den hjälp de behöver i vardagen: äldreboende, 
hemtjänst, dagverksamhet, korttidsboende och öppen 
verksamhet 40 I åldersgruppen 80 år och uppåt använder 
62 procent äldreomsorg 41 Enligt Socialtjänstlagen ska 
kommunerna erbjuda alla rätt till behovsprövad hemtjänst 
och plats på äldreboende 42 Detta system med en offentligt 
finansierad äldreomsorg i kommunal regi förutsätter att 
medborgarna har förtroende för att äldreomsorgen håller 
hög kvalitet i alla kommuner 43 

Svaga samband mellan höga brukarkostnader  
och hög omsorgskvalitet 
Äldreomsorgen är den kommunala kärnverksamhet som 
kommer stå för störst utgiftsökningar fram till 2040 44 

Den stora kartan visar den kommundrivna äldreomsor-
gens kostnader per brukare som är 80 år och äldre 45 Det 
saknas tydliga samband mellan kostnader och kvalitet 46 

Kostnaderna är högst i mindre städer/tätorter (Kiruna), 
landsbygdskommuner (Åsele, Dorotea) samt pendlings-
kommuner (Boden, Krokom) i Norrbotten, Västerbotten och 
Jämtland-Härjedalen  De har långväga hemtjänstresor, 
sämre kompetensförsörjning och relativt hög försörjnings-
kvot  Ett antal större städer (Örebro, Lund) samt pendlings-
kommuner till större städer (Knivsta, Gnesta) respektive 
storstäder (Ekerö, Sundbyberg) har höga kostnader trots 
korta avstånd samt yngre och ökande befolkning  

Alla kommuner med lägst utgifter ligger söder om Daläl-
ven  Denna kommungrupp rymmer storstadsnära pend-
lingskommuner (Klippan, Partille), större städer (Karlstad, 
Linköping), långpendlingskommuner (Säffle), mindre 
städer (Norrtälje, Gotland) och landsbygdskommuner 
(Smedjebacken, Ödeshög)  Kommunerna skiljer sig åt 
avseende exempelvis infrastruktur, befolkningsutveckling 
och skattekraft 

Timvikarier svårersättliga trots Covid-19-pandemin
Över nio av tio människor i Sverige som avlidit med 
Covid-19 var över 70 år  Tre av fyra i denna grupp hade 
hemtjänst eller bodde på äldreboende 47 Snittbrukaren  
med hemtjänst besöks av allt fler hemtjänstanställda under 
en tvåveckorsperiod, i genomsnitt 16 anställda (2013: 13 
anställda),48 och det pågår debatt om huruvida en hög an-
del timanställda har lett till ökad smittspridning 49  

Lilla kartan visar andelen heltidsarbetande i kommunalt  
driven äldreomsorg 2019 50 Hög andel heltidsarbetande  
garanterar inte högre kvalitet men indikerar lägre personal-
omsättning vilket ökar arbetsgivarens förutsättningar att 
kompetensutveckla sina medarbetare 51 Låg andel betyder 
ofta en hög andel timvikarier  Timvikarier behövs för att 
ersätta korttidsfrånvaro  Hälften av arbetsgivarna uppger 
svårigheter att rekrytera utbildad personal och majoriteten 
(54%) av de fast anställda undersköterskorna och vårdbi-

trädena arbetar deltid  De är några av yrkesgrupperna på 
arbetsmarknaden med högst personalomsättning och sjuk-
skrivningstal 52 

Av den lilla kartan framgår att kommunerna med högst 
andel heltidsarbetande inte utmärker sig från andra 
kommuner geografiskt, ekonomiskt eller demografiskt  
Där finns storstäderna och storstadsnära pendlingskom-
muner (Lidingö, Ale), större städer (Borås, Eskilstuna), 
landsbygdskommuner (Jokkmokk, Kramfors) samt pend-
lingskommuner nära större (Hammarö) och mindre städer 
(Fagersta)  Enstaka landsbygdskommuner i Norrland 
(Gällivare, Sollefteå) har höga brukarutgifter och hög an-
del heltidsarbetande  Detta samband är otydligt i övriga 
Sverige  I alla slags kommungrupper tycks andelen hel-
tidsarbetande kunna utökas utan höjda brukarkostnader  

Motsatsen gäller för kommunerna på lilla kartan med 
lägst andel heltidsarbetande  Dessa är landsbygdskom-
muner och mindre städer/tätorter, ofta med befolknings-
minskning  De finns i hela Sverige utom i storstadsregi-
onerna där arbetsgivare lättast borde kunna hitta och 
förlita sig till timvikarier  Att kommuner med strukturella 
svagheter dominerar kategorin är ett orostecken för visio-
nen om en äldrevård med hög kvalitet oavsett hemvist  

Dra lärdom av pandemin inför  
kommande kostnadsökningar
Det är tydligt att kommunerna har olika utgångsläge att 
klara av de förutspådda kostnadsökningarna i äldreomsor-
gen fram till 2040  Långtidsutredningen förutspår växande 
anställningsbehov och ökad konkurrens om arbetskraften 
när befolkningen åldras 53 Timvikarier kan då komma att 
stå för fler arbetade timmar i många kommuner  Alla kom-
muner kan räkna med kostnadsökningar med start omkring 
2024 och 2026  Det är då årskullen 194254 uppnår genom-
snittsåldern för förstagångsbrukare av hemtjänst (83,4 år) 
respektive för inflytt på äldreboende (86 år) 55 Hemtjänst 
har länge varit en kostnadseffektiv omsorgsform, men nu 
ökar kostnaderna  Kommuner med en relativt hög andel 
utlandsfödda kommer behöva göra överväganden om mi-
noriteters behov och preferenser i äldreomsorgen 56  
Socialstyrelsen konstaterar också att kommuner med 
”större ohälsotal och lägre förväntad medellivslängd kan 
behöva utgå från behov av hemtjänst och särskilt boende 
från lägre åldrar ” 57 

En analys av hur äldreomsorgens personal uppfattat 
verksamheten under Covid-19-pandemin, där svaren 
jämförs med resultat från studier i andra kommuner som 
tillhör samma kommungrupp, kan ge kommunen en indi-
kation på hur kvaliteten kan stärkas kostnadseffektivt  
Studier visar att tydliga målstrukturer och ett proaktivt 
arbete för kompetensutveckling utmärker kommuner som 
lyckas upprätthålla hög kvalitet på äldreomsorgen utan 
större kostnadsökningar 58 
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Äldreomsorgen,  
pandemin och  
kostnads-
ökningarna

Stora kartan visar

Brukarkostnader i kommunalt driven äldre-
omsorg, kronor per invånare 80+, år 2019 
Källa: Kolada 

285 000 till 373 403 kr  (37 st )
245 000 till 284 999 kr  (98 st )
225 000 till 244 999 kr  (84 st )
170 099 till 224 999 kr  (71 st )

58 till 84 % (64 st )
46 till 57,9 % (94 st )
35 till 45,9 % (73 st )
20 till 34,9 % (56 st )
Uppgift saknas (3 st )

Lilla kartan visar
Heltidsarbetande månads-
avlönade inom omsorg om 
äldre och personer med 
funktionsnedsättning, andel 
(%) heltidsarbetande  Avser 
kommunalt anställda i  
november månad, år 2019 59

Källa: Kolada 
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SKR:s kommungruppsindelning

STORSTÄDER OCH STORSTADSNÄRA KOMMUNER

Storstäder
Göteborg
Malmö
Stockholm

Pendlings-
kommun 
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

Pendlings- 
kommun
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

Lågpendlings-
kommun 
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

Storstäder - kommuner med minst 200 000 invånare varav minst 200 000 invånare i den största tätorten 
Pendlingskommun nära storstad - kommuner där minst 40 procent av nattbefolkningen pendlar till arbete  
i en storstad eller storstadsnära kommun 

Större stad - kommuner med minst 50 000 invånare varav minst 40 000 invånare i den största tätorten 
Pendlingskommun nära större stad - kommuner där minst 40 procent av nattbefolkningen pendlar till arbete i en större stad 
Lågpendlingskommun nära större stad - kommuner där mindre än 40 procent av nattbefolkningen  
pendlar till arbete i en större stad 
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MINDRE STÄDER/TÄTORTER OCH LANDSBYGDSKOMMUNER

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

Pendlings-
kommun 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

Landsbygds-
kommun
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

Landsbygds-
kommun 
med besöks-
näring
Arjeplog
Borgholm
Båstad
Eda
Härjedalen
Leksand
Malung-Sälen
Orsa
Rättvik
Sotenäs
Storuman
Strömstad
Tanum
Åre
Älvdalen

Mindre stad/tätort - kommuner med minst 15 000 men mindre än 40 000 invånare i den största tätorten 
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 
Landsbygdskommun - kommuner med mindre än 15 000 invånare i den största tätorten,  
lågt pendlingsmönster (mindre än 30 procent) 
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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