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FÖRORD

Syftet med Regionernas Kamp, den fjärde i ordningen, 
är att identifiera några av de viktigaste driv krafterna 
för samhällets utveckling, beskriva och belysa hur de 
hänger ihop samt att visa hur svenska kommuner och 
regioner står sig i ett jämförande perspektiv. I tider av 
förändring är behovet av grundläggande 
sammanhang och fakta viktigare än någonsin. 

Regionernas Kamp utvecklas kontinuerligt. I årets 
version ligger fokus på kommunerna. Jämfört med 
tidigare har vi också lagt till nya perspektiv, samtidigt 
som inom- och mellanregionala jämförelser får stå 
tillbaka. Basen för detta är Sveriges kommuner och 
landstings (SKL) kommun grupps indelning, som gör 
jämförelserna mer relevanta och ändamålsenliga. 
Materialet ger dock möjlighet att skapa egna 
jämförelser och ”bench marks”, till exemepel för  
att analysera den egna kommunen.   

Som tidigare år analyserar vi också utvecklingen och 
utan tvivel står Sveriges kommuner inför betydande 
strukturella och geografiskt varierande utmaningar. 
För många glesbygdskommuner fortsätter 
befolknings utveckling och  utbildningsnivåer vara en 
utmaning. Men även mycket urbana delar av landet 
kan uppleva problem med t.ex. sysselsättning och 
förvärvsinkomsternas utveckling. Samtidigt är det 
spännande att notera många större städers positiva 
utveckling i många avseenden.   

För oss på  WSP (och Kontigo som nyligen blivit en del 
av oss) är det viktigt att ta ansvar för framtiden och vi 
hoppas att materialet kan stimulera en diskussion för 
att framtidssäkra svenska kommuner och regioner.

Fredrik Bergström, Mattias Frithiof

All förändring borde börja i fakta
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Hur kan man bäst beskriva utvecklingen i Sveriges regioner och kommuner? 
Utmaningarna är utan tvekan både många och olika och handlar på lång 
sikt om allt från klyftan mellan stad och landsbygd till låga meritvärden  
i grundskolan till hur vi klarar välfärden med en allt mer åldrande 
befolkning. En förutsättning för att kunna föra konstruktiva samtal kring 
dessa utmaningar är tillgången till fakta. Syftet med rapporten är därför 
att tillhandahålla ett gediget, faktabaserat material som kan tjäna som 
inspiration och diskussionsunderlag.

Statistiken som presenteras kommer från officiella källor. Rapporten utgår från SKL:s nio kommun
grupper och indelningen bygger i huvudsak på befolkningsstorlek samt avstånd och pendling till 
större ort. Till höger presenteras kommungrupperna och vad som definierar dem. I rapporten 
försöker vi belysa utvecklingen i de faktorer som driver och påverkar utvecklingen. Eftersom 
utveckling tar tid så redovisar vi utvecklingen i tioårsperioder. Genomgående har vi utgått från  
2016 (och belyser förändringen 2006–2016) i och med att detta är det senaste år då alla ingående 
variabler finns tillgängliga. Nytt för i år är att vi inkluderar flera sociala indikatorer 

Inledning

Huvudgrupp Kommungrupp Kort definition Antal

A. Storstäder  
och stor-
stadsnära 
kommuner

A1. Storstäder Minst 200 000 invånare  
i kommunens största tätort

3

A2. Pendlingskommun nära storstad Minst 40 % utpendling till storstad  
eller storstadsnära kommun

43

B. Större 
städer och 
kommuner  
nära större 
stad

B3. Större stad Minst 40 000 och mindre än 200 000 
invånare i kommunens största tätort

21

B4. Pendlingskommun nära större stad Minst 40 % utpendling till större stad 52

B5. Lågpendlingskommun nära större stad Mindre än 40 % utpendling till större stad 35

C. Mindre 
städer/ 
tätorter och  
landsbygds-
kommuner

C6. Mindre stad/tätort Minst 15 000 och mindre än 40 000 
invånare i kommunens största tätort

29

C7. Pendlingskommun  
nära mindre stad/tätort

Minst 30 % ut- eller inpendling  
till mindre stad/tätort

52

C8. Landsbygdskommun Mindre än 15 000 invånare i kommunens 
största tätort, lågt pendlingsmönster

40

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

15
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Hur regionen fungerar  
avgör fortfarande utvecklingen 
Urval av indikatorer och analysen i Regionernas 
kamp utgår som tidigare från vad som brukar 
kallas ”Den nya ekonomiska geografin”. Begreppet 
lanserades av ekonomen och Nobel pristagaren 
Paul Krugman för drygt tre decennier sedan. 

I korthet handlar det om att snabba tekniska 
landvinningar, sjunkande priser på transporter 
av människor och gods samt effektiva 
kommunikationer förtätar världen och gör 
enskilda människor och företag konkurrens
kraftiga långt bortom sitt eget närområde. Till 
detta kommer strukturomvandlingen, som 
flyttat fokus i många av världens ekonomier från 
klassisk tillverkning och utvinning till service 
och tjänstenäringar. De klassiska råvarornas och 
de geografiskt bundna produktionsfaktorernas 
betydelse minskar till förmån för immateriella 
konkurrensfaktorer som humankapital, kunskap 
och kunskapsöverföring. Företag och människor 
blir mindre bundna till platser och områden, och 
goda villkor för företagande kan uppstå på nya 
platser, ofta där många människor samlas på liten 
yta. Det är lokala och regionala förut sättningar 
för konkurrenskraft som blir mest betydelsefulla 
för utvecklingen – inte nationella förhållanden. 

Dessa samband åskådliggörs av bilden ovan, där 

man schematiskt kan se hur regional tillväxt 
skapas i samspelet mellan inflöde av kompetens 
och kapital, en fungerande regional infra
struktur, ett vitalt och innovationsvänligt 
företagsklimat samt ett juridiskt och 
finanspolitiskt ramverk som ger de rätta 
förutsättningarna för utvecklingen.

Regionernas tillstånd i ekonomisk och social 
bemärkelse kan i sin tur kvantifieras utifrån en 
rad olika parametrar. Nyckeltal som förvärvs
inkomst per capita och hur den förändrats säger 
något om arbetsmarknadens och företagens 
utveckling, något som indirekt påverkar 
kommunens ekonomiska situation. Utbildnings
nivåer, andel med mer än 10 år kvar till pension 
och exempelvis förvärvsintensitet skvallrar om 
förutsättningar på lite längre sikt. Faktorer som 
sysselsättningsgraden för personer födda 
utanför EU/EFTA ger en bild av hur väl man 
lyckats med integration och matchning på 
arbetsmarknaden. Sociala faktorer som 
medellivslängd och andel biståndsmottagare kan 
i sin tur ses som ett kvitto på regionens 
sammantagna välstånd; i någon mån kan de 
nämligen betraktas som ett resultat av 
ekonomiska och arbetsmarknadsmässiga 
utvecklingslinjer 

Inflöde
Arbetskraft

Kapital
Kompetens

Regional
infrastruktur

Fysik
Kunskap

Socialt kapital

Innovationssystem
Innovationer

Entreprenörskap
Nätverk och kluster

Ramverk
Nationella nätverk

Lagstiftning

Output  
= Regional  
tillväxt
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Stora regionala skillnader  
även på europeisk nivå

Rank 2016 Region (nuts 2-nivå)

BRP per capita, 
euro, ppp-
justerat, 2016

1 Inner London - West 178 200

2 Luxembourg 75 100

4 Rég. Bruxelles 58 400

5 Hamburg 58 300

6 Bratislavský kraj 53 700

7 Praha 53 100

8 Oberbayern 51 500

9 Île de France 51 100

10 Stockholm 50 400

11 Inner London - East 48 700

51 Västsverige 35 300

66 Övre Norrland 32 500

84 Östra Mellansverige 31 100

88 Småland med öarna 30 600

93 Sydsverige 30 200

94 Mellersta Norrland 30 200

107 Norra Mellansverige 28 800

273 Yuzhen tsentralen 9 900

274 Severen tsentralen 9 800

276 Severozapaden 8 600

Även i en europeisk kontext är 
det tydligt att de ekonomiska 

och demografiska skiljelinjerna  
i hög grad går mellan regioner 
snarare än nationer. Bland de 

10 rikaste regionerna återfinns 
flera av de europeiska 

huvudstadsregionerna. Här 
kvalar också Stockholms-

regionen in på 10e plats. 
Västsverige kommer på plats 51 
med en BRP som är 70 procent 
av den i Stockholm medan den 

lägst rankade svenska regionen, 
Norra Mellansverige, återfinns 

på 107 plats i Europa. Norra 
Mellan sveriges BRP motsvarar 

ca 57 procent av Stockholms 
som i sin tur motsvarar 28 

procent av Londons. Det finns 
således stora skillnader mellan 

Europas regioner. 
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Meritvärde  
i årskurs 9

Så stor är skillnaden 
i genom snittligt 
merit värde 
i årskurs 9 mellan 
Nordanstig och 
Danderyd. Sämst 
och bäst i Sverige.

159

270

Nordanstig

Danderyd

Stockholm

Skinnskatteberg

Andel sysselsatta  
i kunskaps -
intensiva företag

Den största andelen 
sysselsatta  
i kunskaps intensiva 
företag och finns  
i Stockholm och är  
40 procent. Lägst  
i Skinnskatteberg 
med 3 procent.3 %

40 %

251 538 kr
251 538 kr är den genomsnittliga 

förvärvsinkomsten för pendlingskommun 
nära storstad. Högst snitt i Sverige.

10 vs 107
Med en BRP per capita på €50 400 
är Stockholm Europas 10:e rikaste 
region. Norra Mellansverige med  
€ 28 800 BRP per capita kommer  

på plats 107 av Europas 276 regioner

Regionernas Kamp
i korthet



Befolkningen i Sveriges storstäder, 
Stockholm, Göteborg, Malmö, har 
under perioden 2006–2016 vuxit med 
17 procent. Det är mest i Sverige.

Befolkningen  
i Sveriges storstäder 

2006 2016

17 %

2 000 000

Landets kommuner 
rankade enligt 
robusthets index.

1. Kungsbacka
145. Vetlanda
290. Ljusnarsberg

74 %

83 %
Genomsnittlig förvärvsintensitetet

74 procent är den genomsnittliga förvärvs-
intensiteten i våra tre storstäder. Detta kan 
jämföras med pendlings kommuner nära 
storstad där 83 procent har jobb.

Syssel sättnings grad (utrikes födda)

56 procent sysselsättningsgrad. Är man 
utrikes född är förutsätt ning arna för jobb 
nästan lika god i de större städerna (central-
orterna) som de är i de tre storstäderna där  
i snitt 58 procent är i sysselsättning.

56 %



Regioners utveckling är starkt beroende av befolkningens storlek och samman-
sättning. Ekonomisk utveckling, näringsverksamhet, entreprenörskap och 
innovationer drivs och möjliggörs av invånarna i regionen. Den ekonomiska 
tillväxten får en skjuts främst där det finns stora befolkningskluster, det vill säga 
en region med hög befolkningstäthet där människor interagerar och drar nytta  
av varandras kompetens, varor och tjänster.

Givetvis har landets tre största städer fortfarande en 
stor del i Sveriges tillväxt och utveckling, men 
samtidigt går det att skönja en utjämning i både 
befolkningsmässig och ekonomisk utveckling. Större 
städer som fungerar som regionala arbetsmarknads
centra, har de senaste åren kunnat se en tillväxt av 
exempelvis kunskapsintensiv tjänstenäring. Möjligen 
leder storstädernas höjda prisnivåer, ökande bostads
brist och trängsel till att företag och människor gör 
andra lokaliseringsval. 

En annan faktor som har stark bäring på tillväxten är 
folkmängdsförändringen. En växande befolkning 
skapar underlag för ett större arbetsutbud och en 
större köpkraft vilket i sin tur attraherar nya företag  
i en positiv spiral. 

Ytterligare en viktig faktor för en kommuns eller 
regions framtida utveckling är åldersstrukturen. 
Många kommuner med en hög andel äldre kommer  
de närmaste åren att få en förändrad försörjningskvot, 

i synnerhet om många unga lämnar regionen för 
arbete och utbildning. En relativt sett mindre andel av 
befolkning i arbetsför ålder tvingas då axla bördan 
och försörja ett större antal äldre.  

Tittar man på statistiken går det att utläsa att det är 
storstäder, större städer samt pendlingskommuner 
nära storstäder som haft den största procentuella 
befolkningsökningen mellan 2006–2016. Bland 
kommunerna i kategorin B5 och C7 ser trenden inte 
lika ljus ut – där har befolkningen i många fall 
minskat under samma period. En stagnerande 
arbetsmarknad i kombination med ett sämre utbud av 
varor och tjänster gör att unga tenderar att söka sig till 
större städer istället. Något som stödjer denna teori är 
det faktum att de kommungrupper som har störst 
utflyttning också är de med den lägsta andelen yngre. 
Dessa kommuner kan om några år komma att få 
problem kopplat till försörjningskvoten – och extra 
allvarligt är naturligtvis läget i de kommuner där 
befolkningen i arbetsför ålder minskar 

Befolkningen fortsätter växa  
i storstadsområden och större städer 

Kommungrupp

Genomsnittlig 
befolkning, 
2016

Förändring 
folkmängd, 
2006-2016

Andel yngre än 
55 år, 2016

Inrikes 
flyttnetto 2016

A1. Storstäder 606918 17% 75% -0,26%

A2. Pendlingskommun nära storstad 42675 14% 71% 0,88%

B3. Större stad 112071 11% 70% 0,13%

B4. Pendlingskommun nära större stad 16017 5% 65% 0,09%

B5. Lågpendlingskommun nära större stad 17844 1% 62% -0,70%

C6. Mindre stad/tätort 44278 4% 64% -0,20%

C7. Pendlingskommun nära mindre stad/tätort 11475 1% 61% -0,86%

C8. Landsbygdskommun 12460 -4% 59% -1,12%

C9. Landsbygdskommun med besöksnäring 9949 -1% 59% -0,09%

Medelvärde 97076 5% 65% 0%

BEFOLKNING
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Storstädernas arbetsmarknader  
kan bli effektivare

En låg eller sjunkande förvärvsintensitet innebär att näringslivet och arbetsgivare 
i regionen inte efterfrågar arbetskraft i samma takt som regionens befolkning, 
eller utbudet, ökar. Varför det blir så kan ha flera olika förklaringar. En förklaring 
kan vara att näringslivet i regionen har strukturella hinder för tillväxt – som en 
bristande matchning mellan utbudet av arbetstillfällen och kompetensen hos 
befolkningen. Andra förklaringar kan vara det geografiska läget där regioner har 
stor utpendling av arbetskraft. Oavsett anledning kommer en låg förvärvs-
intensitet leda till sämre intäkter till kommunen, länet och riket i stort.  

En allt viktigare faktor är i vilken utsträckning 
nyanlända integreras och får jobb. En lyckad 
arbetsmarknadsintegration av utrikes 
födda invånare bidrar framför allt till 
ökad ekonomisk tillväxt, men även till 
minskade kostnader för offentliga 
åtaganden. En låg syssel sättning bland 
utrikes födda får förstås motsatt effekt, 
sämre ekonomisk tillväxt vilket indirekt 
påverkar såväl köpkraft som 
skatteintäkter.

Generellt tycks förvärvsintensiteten 
vara som lägst i storstäderna – 74 procent. Detta kan i 
viss utsträckning förklaras av att en av de tre 
storstadskommunerna – Malmö – drar ner snittet.  

Av appendixet i slutet framgår att förvärvsintensiteten  
i Malmö är den näst lägsta i landet; en förklaring till 

detta kan vara att man inte i tillräckligt 
hög utsträckning lyckats bryta 
segregationen. 

Tittar man nationellt så har 
förvärvsintensiteten annars varit 
relativt konstant de senaste åren. Under 
perioden 2006 till 2016 har andelen som 
förvärvsarbetar ställt i relation till totala 
arbetsföra befolkningen ökat med 1,5 
procent. En negativ förändring  

i förvärvsintensitet bör analyseras så att orsaker och 
effekter blir klarlagda, baserat på detta bör man sedan 
ta fram en handlingsplan för att vända trenden  

Kommungrupp
Förvärvsintensitet, 
2016

Förändring 
förvärvsintensitet, 
2006-2016

Andel sysselsatta 
födda utanför EU/
EFTA, 2016

A1. Storstäder 74% 3,7 58%

A2. Pendlingskommun nära storstad 83% 2,9 66%

B3. Större stad 77% 1,8 56%

B4. Pendlingskommun nära större stad 80% 1,2 51%

B5. Lågpendlingskommun nära större stad 79% -0,4 46%

C6. Mindre stad/tätort 80% 1,2 53%

C7. Pendlingskommun nära mindre stad/tätort 78% -0,5 43%

C8. Landsbygdskommun 78% 1,4 44%

C9. Landsbygdskommun med besöksnäring 79% 2,1 52%

Medelvärde 79% 1,49 52%

En allt viktigare  

faktor är i vilken 

utsträckning 

nyanlända integreras 

och får jobb.

ARBETSMARKNAD
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I moderna ekonomier är kunskap en av de mest avgörande faktorerna bakom tillväxt 
och näringslivsutveckling. För att stå sig i den allt hårdare konkurrensen globalt, 
nationellt och från andra regioner bör därför nivån på befolkningens kunskaper vara 
ett av de viktigaste policymålen. Ur kunskap föds innovationer och entreprenörskap.

Från ett globalt perspektiv kan Sverige inte annat än  
på marginalen konkurrera med billig arbetskraft givet 
strukturen på vårt välfärdsåtagande. Återstår då att 
konkurrera med kunskap och innovativ förmåga. Ett 
sätt att mäta regioners kompetensnivå är andelen som 
har minst treårig efter gymnasial 
utbildning. 2016 hade drygt var femte 
person en efter gymnasial utbildning i 
Sverige. Variationen i landet är 
emellertid stor; siffran varierar 
mellan 42 procent i Danderyd till 8 
procent i Filipstad. Kommuner med 
en låg andel invånare med efter
gymnasial utbildning står därför 
sannolikt inför särskilt stora utmaningar de 
kommande åren. Detta eftersom att de kommer få 
svårt att konkurrera om de innovativa, kunskaps
intensiva jobb som i framtiden lär bli Sveriges nisch  
i ännu högre grad än idag. I tillägg förväntas kullarna 
av gymnasie elever öka i storlek de kommande åren, 
vilket sätter ytterligare press på förmågan att 
kvalitativt och ändamålsenligt utbilda befolkningen.  

Så hur vänder man utvecklingen i de kommuner  
där andelen med eftergymnasial utbildning är låg? 
En del av lösningen ligger troligen i att se till att 
eleverna får en gedigen grundskoleutbildning. Om 
eleverna får erforderliga kunskaper med sig från 

grundskolan ökar deras chanser att 
klara av gymnasiet, vilket i sin tur 
ger dem förutsättningar att påbörja 
och fullfölja en efter gymnasial 
utbildning. Men merit värdena  
i grund skolan varierar dock kraftigt 
och tenderar generellt att vara lägre 
i kommuner där andelen personer 
med efter gymnasial utbildning 

redan är låg. Detta bekräftas av tabellen nedan,  
där de tre kommun grupperna med de lägsta 
meritvärdena också är de tre som har lägst andel 
personer med efter gymnasial utbildning. Detta talar 
för att de skillnader som redan idag finns mellan 
stad och lands bygd kan komma att förstärkas över 
tid om inget görs  

2016 hade drygt var 

femte en eftergymnasial 

utbildning i Sverige

Kommungrupp
Andel med eftergymnasial 
utbildning, 2016

Genomsnittlig  
meritvärde i årskurs 9

A1. Storstäder 29% 234

A2. Pendlingskommun nära storstad 22% 236

B3. Större stad 21% 227

B4. Pendlingskommun nära större stad 14% 211

B5. Lågpendlingskommun nära större stad 12% 209

C6. Mindre stad/tätort 16% 219

C7. Pendlingskommun nära mindre stad/tätort 12% 205

C8. Landsbygdskommun 11% 208

C9. Landsbygdskommun med besöksnäring 13% 218

Medelvärde 17% 219

Stora variationer i utbildningsnivå 
ger skilda framtida möjligheter

UTBILDNING
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Övergången till en kunskapsekonomi märks inte minst på arbetsmarknaden där 
strukturomvandlingen nu märks i stort sett överallt. Strukturomvandlingar är i sig 
inget nytt, de har skett förr med industrialisering och urbanisering som den kanske 
mest påtagliga strukturomvandling i modern tid.  

Idag står vi inför nya utmaningar och den nutida 
omvandlingen innebär ett skifte mot ett mer 
tjänsteintensivt näringsliv och en ökad andel 
kunskapsintensiva tjänsteföretag, så kallade KIBS 
(Knowledge Intense Business Services/Sectors). 
Kunskap har förstås alltid varit viktigt, men det som 
är nytt nu är att fler och fler företag använder kunskap 
som sin ’råvara’. Inte sällan är denna kunskap ett 
resultat av längre och högre utbildning vilket ställer 
regioner inför särskilda utmaningar att både utbilda 
och fånga rätt kompetens. Andelen sysselsatta  
i KIBSföretag blir därför ett viktigt mått på robusthet 
i denna omvandling. 

Utöver kompetensnivån och andelen KIBS är även 
förvärvsinkomsten per capita en stark indikator på 
den ekonomiska tillväxten och den generella väl
stånds utvecklingen i kommunen. Höga inkomster per 
capita kan ses som ett uttryck för en hög syssel
sättnings grad, men också för att arbets marknaden  
i regionen har hög produktivitet och därmed kapacitet 
att betala bra löner. Höga förvärvs inkomster leder  

i sin tur till ökad skattekraft, ökad köpkraft och låga 
offentliga kostnader för människor i arbetslöshet. 

Ur tabellen kan man utläsa att pendlingskommuner 
nära storstäderna har den högsta förvärvsinkomsten 
(FINK), följt av storstäderna på en andra plats. Detta 
kan i stor utsträckning förklaras av storstädernas 
stabila och produktiva arbetsmarknad och att 
högmervärdessektorer tenderar att lokalisera sig i 
storstäderna  samtidigt som närliggande kommuner 
kan erbjuda attraktiva boendekvaliteter. Vad gäller 
förändringen i förvärvs inkomst mellan 2006–2016 så 
tycks den ekonomiska välståndsutvecklingen vara 
relativt jämnt fördelad över landet, ingen kommun
grupp avviker i någon större utsträckning från 
medelvärdet på 31 procent. När det kommer till 
andelen sysselsatta i det kunskaps intensiva närings
livet dominerar däremot stor städerna; 31 procent är 
sysselsatta inom det kunskaps intensiva näringslivet 
vilket är en nästan dubbelt så hög andel som kommun
gruppen under. Generellt tenderar även universitets
städer att ha en hög andel KIBSsysselsatta 

Kommungrupp
FINK per capita, 
2016 16 +

Ökning (%) FINK  
per capita, 
2006–2016

Andel KIBS 
sysselsatta, 2016

A1. Storstäder 235702 31% 31%

A2. Pendlingskommun nära storstad 251538 32% 15%

B3. Större stad 220368 30% 18%

B4. Pendlingskommun nära större stad 211636 32% 8%

B5. Lågpendlingskommun nära större stad 208002 30% 8%

C6. Mindre stad/tätort 219201 32% 13%

C7. Pendlingskommun nära mindre stad/tätort 206529 30% 8%

C8. Landsbygdskommun 203345 31% 10%

C9. Landsbygdskommun med besöksnäring 210057 35% 10%

Medelvärde 218486 31% 13%

Kunskapsintensiva tjänster är viktiga 
men avgör ännu inte utvecklingen

EKONOMI OCH 
NÄRINGSLIV
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SOCIALA INDIKATORER

Medvetenheten om att befolkningstillväxt och ekonomisk utveckling inte fångar hela 
frågan om regioners utveckling ökar. FN:s globala mål och Agenda 2030, eller nya 
mått som BRP+ sätter ökad fokus på olika indikatorer och mått på social hållbarhet  
i både kommuner och regioner. I årets temadel har vi inkluderat variabler som 
illustrerar detta. Fokus är på brottslighet, bistånd, valdeltagande, förväntad 
livslängd och antalet sjukdagar. 

De kommungrupper som bäst uppfyller de sociala 
indikatorerna är pendlingskommuner nära stor
städerna, större städer och mindre städer/tätort.  
I samtliga tre kommungrupper har en stor andel av 
befolkningen läst vidare efter gymnasiet. Trots detta är 
det endast kommungruppen pendlings
 kommuner till större städer som har 
ett högt meritvärde i årskurs 9. 
Anledningen att de andra kommun
grupperna har låga merit värden  
i årskurs 9, samtidigt som en stor 
andel av befolkningen har en efter
gymnasial utbildning, är troligtvis att 
det skett en inflyttning av kunskaps
baserad arbetskraft till de 
kommunerna. Sannolikt för att det 
finns arbets tillfällen i de här kommunerna. Den 
variabel där de tre kommungrupperna presterar 
sämre är antalet brott per invånare. 

Det som utmärker storstadsregionerna är boende med 
en hög utbildning och få antal sjukdagar. Dock är 
antalet brott per invånare de högsta i landet, vilket 
troligtvis beror på befolkningstätheten och 
förekomsten av utsatta områden. Vidare finns i de här 

kommunerna ett stort antal biståndstagare och 
valdeltagandet är lågt jämfört med andra 
kommungrupper. Pendlingskommuner till större 
städer och till mindre städer/tätorter hamnar runt 
medelvärdet för de flesta variabler. Vidare har 

kommun grupperna en låg andel 
boende med efter gymnasial 
utbildning trots att meritvärdet för 
årskurs 9 var över medel. 
Pendlingskommuner till mindre 
städer/tätorter har dessutom svårt att 
sysselsätta människor som invandrat 
till Sverige och antalet sjukdagar är 
många. De kommuner som har störst 
utmaningar är olika typer av 
landsbygds kommuner och 

lågpendlingskommuner nära större stad. 
Utbildningsnivån är låg i de här kommunerna, både vad 
gäller meritvärdet i årskurs 9 och andelen som väljer att 
läsa vidare efter gymnasiet. Landsbygdskommunerna 
har både det lägsta valdel tagandet och den lägsta 
förväntade medellivs längden av samtliga kommuner. 
Det positiva med de här kommunerna är att antalet brott 
per invånare är relativt lågt men det beror troligtvis på 
att brottsligheten ofta söker sig till större städer  

Kommungrupp
Brott per 
invånare

Andel 
bistånds-
mottagare

Val-
deltagande, 
2018

Förväntad 
livslängd för 
personer födda 
2013–2017

Antalet 
sjukdagar

A1. Storstäder 20 % 6 % 85 % 81,95 11,17

A2. Pendlingskommun nära storstad 10 % 2 % 89 % 82,41 12,39

B3. Större stad 12 % 5 % 87 % 82,19 12,28

B4. Pendlingskommun nära större stad 9 % 4 % 88 % 81,87 14,14

B5. lågpendlingskommun nära större stad 9 % 5 % 87 % 81,83 14,15

C6. Mindre stad/tätort 10 % 4 % 88 % 81,92 13,35

C7. Pendlingskommun nära mindre stad/tätort 9 % 5 % 87 % 81,97 14,14

C8. Landsbygdskommun 9 % 5 % 85 % 81,2 14,53

C9. Landsbygdskommun med besöksnäring 10 % 3 % 86 % 81,77 13,7

Medelvärde: 11 % 4 % 87 % 81,9 13,32

De kommuner som har  

störst utmaningar är  

olika typer av 

landsbygdskommuner  

och lågpendlingskommuner 

nära större stad. 

Social hållbarhet pekar på nya 
utmaningar för storstädernas tillväxt

14



ROBUSTHETSINDEX

Måttet på den totala konkurrenskraften och välståndet i en kommun kan i någon 
mening sägas vara summan av deras prestation inom de områden som redovisats 
här nedan (de tematiska sociala parametrarna i förra avsnittet ingår inte i robust-
hets index). Därför har WSP tagit fram ett robusthetsindex bestående av en 
sammanvägning av alla 13 parametrar som har analyserats på föregående sidor

De 10 bästa procenten i varje delkategori får en 10:a, 
de näst bästa 10 procenten får en 9:a och så vidare. 
Varje kommun får sedan en sammanvägd poäng som 
alltså är summan av delpoängen. Det högsta 
robusthetsindexet som en enskild kommun kan 
uppnå är 120. Kommunerna har sedan delats in 
enligt SKLs kommungrupper, där strukturellt lika 
kommuner grupperas tillsammans. Till höger finns 
listan på de 10 kommuner som har den högsta 
sammanvägda robusthetsindexet, de 10 mittersta, 
samt de 10 kommuner som har det lägsta 
sammanvägda robusthetsindexet. Listan visar på 
flera intressanta aspekter. Bland annat tillhör alla de 
10 kommuner med högst robusthetsindex förutom 
Knivsta samma kommungrupp, nämligen 
pendlingskommun nära storstad. Det tycks alltså 
vara en stark framgångsfaktor för en kommun att 
vara belägen nära en storstad; tillgången på 
arbetstillfällen är i regel mycket god, samtidigt som 
tillgången på prismässigt överkomliga bostäder 
tenderar att vara betydligt bättre än i innerstaden.  
I den nedre delen av rankinglistan – dvs. där 
framtidsutmaningarna är som störst  återfinns 
företrädesvis kommuner i kategorierna B5, C7 och 
C8, som alla karaktäriseras av att de inte ligger  
i närheten av någon större stad. Detta kan vara en 
delförklaring till att kommunerna genomgående 
presterar så svagt i de respektive delkategorierna. 
När befolkningstätheten i en region är låg går man 
miste om de synergieffekter som följer av att ha 
många olika typer av kompetenser och tjänsteutbud 
samlade på ett och samma ställe, vilket i det långa 
loppet har implikationer på såväl skolresultat som 
befolkningstillväxt. 

På wsp.com presenteras en sammanställning över 
alla kommuner och tillhörande statistik. Ur den går 
det att utläsa intressanta fakta; bland annat kan man 
konstatera att Arjeplog ligger på plats 6 bland 
kommuner som har högst andel KIBSsysselsatta, 
samtidigt som toppskiktet i övrigt domineras av 
storstadskommuner. Detta har troligen att göra med 
att gruvnäringen sysselsätter ett stort antal 
välutbildade personer. Meritvärdena i grundskolan  
är också något som varierar kraftigt mellan 

kommunerna. Listan toppas av Danderyd där 
genomsnittet ligger på 267,7 medan vi längst ner 
hittar Nordanstig, där genomsnittet ligger på 159,0. 
Att vissa kommuner har meritvärden som ligger så 
långt under rikssnittet får sägas vara alarmerande, 
inte minst mot bakgrund av att behörigheten till 
gymnasiet blir så låg. En låg andel elever som är 
behöriga till gymnasiet slår i sin tur mot kommunens 
kompetensförsörjning i det långa loppet  

Rank Kommun 
Summa 
robusthetsindex Kommungrupp

1 Kungsbacka 114 A2

2 Sundbyberg 111 A2

3 Nacka 111 A2

4 Tyresö 111 A2

5 Värmdö 111 A2

6 Ekerö 111 A2

7 Österåker 109 A2

8 Vallentuna 109 A2

9 Knivsta 109 B4

10 Solna 108 A2

141 Motala 65 B5

142 Borlänge 65 B3

143 Burlöv 64 A2

144 Kinda 64 B5

145 Vetlanda 64 C8

146 Timrå 63 B4

147 Hässleholm 63 C6

148 Eksjö 63 C7

149 Arvidsjaur 62 C8

150 Simrishamn 62 C7

281 Perstorp 28 B4

282 Laxå 27 B5

283 Ragunda 26 C8

284 Vingåker 25 C7

285 Hultsfred 24 C7

286 Munkfors 21 B5

287 Högsby 19 C7

288 Hällefors 17 C8

289 Gullspång 17 C7

290 Ljusnarsberg 16 C7

Robusthetsindex
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Vilka kommuner utmärker  
sig i de respektive  
kommungrupperna?

Kommungrupp Rank Kommun 

Summa 
robusthets-
index

A1 - Storstäder 1 Stockholm 106

2 Göteborg 95

3 Malmö 84

A2 - Pendlingskommun 
nära storstad

1 Kungsbacka 114

2 Sundbyberg 111

3 Nacka 111

B3 - Större stad 1 Luleå 104

2 Umeå 103

3 Uppsala 102

B4 - Pendlingskommun 
nära större stad

1 Knivsta 109

2 Nykvarn 101

3 Hammarö 98

B5 - 
Lågpendlingskommun 
nära större stad

1 Enköping 98

2 Uddevalla 80

3 Boden 78

C6 - Mindre stad/tätort 1 Varberg 102

2 Kalmar 97

3 Ystad 94

C7 - Pendlingskommun 
nära mindre stad/tätort

1 Tjörn 90

2 Mörbylånga 81

3 Älmhult 80

C8 - Landsbygdskommun 1 Gällivare 78

2 Kalix 72

3 Mora 72

C9 - Landsbygdskommun 
med besöksnäring

1 Båstad 77

2 Åre 76

3 Leksand 75

Det är förstås stor skillnad på 
både strukturella och fysiska 
förut sättningar mellan Burlöv 
och Borlänge, mellan Ale och 
Gällivare. Denna tabell visar en 
samman ställning över de 
kommuner som når det högsta 
robusthetsindexet inom 
respektive kommun grupp. 

På så vis jämförs äpplen med äpplen.  
I tabellen går det att notera flera 
intressanta saker. Till exempel lyckas två 
av de tre större städer som ligger utmed 
norrlandskusten ta första och andra
platsen. Både Umeå och Luleå har flera 
industrier, dessutom är de universitets 
städer vilket kan vara en orsak till att de 
hamnar så högt. När det gäller lands
bygds  kommunerna tar Gällivare första
platsen, följt Kalix och Mora. Tittar man 
på vilka underliggande variabler som 
ligger bakom så är det i stor utsträckning 
en kraftig ökning i förvärvsinkomst per 
capita, en hög förvärvsintensitet samt en 
relativt hög sysselsättning bland personer 
födda utanför EU/EFTA som bidrar till 
det höga resultatet. 

Återigen finns det mycket att lära från 
sina ”likar”. Vad karaktäriserar fram
gången? Vad kan man påverka för att  
nå samma framgång?
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Framtidssäkra kommuner och regioner
Utifrån den kunskap vi har om ekonomisk 
utveckling handlar regionalekonomisk utveckling 
om att locka till sig arbete, kapital och kompetens. 
För att lyckas med detta måste det vara lönsamt att 
arbeta, investera och utbilda sig. Kan detta förbättras? 
Till detta ska läggas att infra strukturen i bred 
bemärkelse är viktig. Är en region sammankopplad 
med växande delar av landet och omvärlden, det vill 
säga håller transport infra strukturen hög klass. Av 
vikt är också infrastruktur kopplad till utbildning. 

Fungerar exempelvis skolorna, och finns det bra 
högskolor. Vidare är det viktigt att företagandets 
villkor och näringslivets möjligheter att utvecklas är 
goda. Är det exempelvis lätt att driva företag och 
finns det många affärsmöjligheter? Många av dessa 
faktorer kan påverkas på nationell nivå, men en hel 
del finns att göra på regional och lokal nivå. Görs inte 
detta går hela Sverige miste om värdefull ekonomisk 
tillväxt och därmed en högre välståndsnivå.

Kungsbacka. Foto: Per Aronsson
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Andel sysselsatta födda utanför EU/EFTA, 2016

1 Gällivare 75,0 % Något överraskande är det 
två landsbygdskommuner 
– Gällivare och Malå – som 
tar 1:a och 2:a platsen  
i denna kategori. Historiskt 
sett har gruvnäringen varit 
en mycket stor arbets-
givare i dessa kommuner. 
Övriga kommuner på listan 
ligger på pendlingsavstånd 
från antingen Stockholm 
eller Göteborg. 

2 Malå 71,7 %

3 Lerum 71,3 %

4 Tyresö 71,1 %

5 Täby 70,8 %

6 Salem 70,6 %

7 Vallentuna 70,4 %

8 Ale 69,7 %

9 Nacka 69,7 %

10 Partille 69,7 %

Andel KIBS sysselsatta, 2016

1 Stockholm 40 % Listan toppas av 
Stockholm, tätt följt av 
Sundbyberg. Älmhult och 
Arjeplog utmärker sig 
något från de övriga i den 
meningen att de är 
landsbygdskommuner.  
I de respektive fallen är det 
troligen IKEA:s verksamhet 
och vinterprovtestning av 
bilar som är orsaken till den 
höga siffran.

2 Sundbyberg 38 %

3 Älmhult 31 %

4 Solna 29 %

5 Göteborg 26 %

6 Malmö 26 %

7 Arjeplog 26 %

8 Linköping 24 %

9 Nacka 23 %

10 Danderyd 22 %

Befolkningsförändring, 2006–2016

1 Sundbyberg 38 % Av de kommuner i landet 
haft den största befolk-
nings tillväxten mellan 
2006–2016 utmärker sig 
särskilt Sundbyberg, där 
tillväxten under denna 
period var hela 11 procent-
enheter högre än i den näst 
bästa kommunen, Knivsta

2 Knivsta 27 %

3 Solna 27 %

4 Sigtuna 25 %

5 Upplands-Bro 24 %

6 Lomma 23 %

7 Nykvarn 21 %

8 Nacka 21 %

9 Stockholm 20 %

10 Järfälla 19 %

Andel av befolkningen yngre än 55 år, 2016

1 Knivsta 77 % Merparten av kommunerna 
i denna topplista är 
kommuner som ligger  
på pendlingsavstånd till 
Stockholms innerstad och 
som därmed kan erbjuda en 
konkurrenskraftig arbets -
marknad för personer  
i arbetsför ålder. 

2 Sundbyberg 77 %

3 Huddinge 77 %

4 Botkyrka 76 %

5 Sigtuna 75 %

6 Solna 75 %

7 Haninge 75 %

8 Malmö 75 %

9 Stockholm 75 %

10 Göteborg 74 %

Inrikes flyttnetto i procent, 2016

1 Bollebygd 2,85 % Denna lista domineras av 
kommuner med en relativt 
liten befolkningsmängd och 
toppas av tre kommuner 
som alla har en befolkning 
under 14 000 invånare. Att 
dessa kommuner ändå har 
så högt inrikes flyttnetto 
kan möjligen förklaras med 
att många av dem ligger på 
ett behändigt avstånd från 
en av städerna i kommun-
gruppen B3, dvs. större 
städer. 

2 LillaEdet 2,67 %

3 Trosa 2,65 %

4 Upplands-Bro 2,28 %

5 Lomma 1,89 %

6 Österåker 1,78 %

7 Vaxholm 1,74 %

8 Enköping 1,57 %

9 Hammarö 1,57 %

10 Ale 1,57 %

Tio i topp
LÄR AV DE BÄSTA

Nedan presenteras ett antal topplistor 
för några av de nyckeltal som använts  
i Regionernas Kamp. Vi är övertygade 
om att det finns mycket att lära av 
varandra. Vad karaktäriserar dessa 
kommuners framgång eller attraktivitet 
inom respektive områden? Vad kan de 
som inte presterat lika bra lära sig?  
Över vilka aspekter har man kommunal 
rådighet och vilka åtgärder finns inom 
det kommunala mandatet? 

Källor
Innehåll:  Källa: 
BRP per capita, 2016, euro, köpkraftsjusterat Eurostat
Folkmängd efter , 2016 SCB
Folkmängd förändring efter , 2006–2016 SCB
Andel som är yngre än 55, 2016 SCB
Inrikes flyttnetto, 2016 SCB
Förvärvsintensitet, 20-64 år, efter , 2016 SCB
Förvärvsintensitet förändring, 20-64 år, 2006–2016 SCB
Andel sysselsatta icke EU/EFTA-medborgare, 2016 SCB
Andel med eftergymnasial utbildning SCB

Genomsnittlig meritvärde i årkurs 9, 2016 Skolverket 
Andel sysselsatta inom KIBS, 2016 SCB
Förvärvsinkomst per capita, 2016 SCB
Förvärvsinkomst förändring per capita, 2016 SCB
Robusthetsindex (summan av ranking 1-10 per delvariabel 2-14) Egen beräkning
Brott per invånare BRÅ
Andel biståndstagare Socialstyrelsen
Valdeltagande Valmyndigheten
Förväntad livslängd SCB
Antal sjukdagar Försäkringskassan
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121 88 Stockholm-Globen 
Besök: Arenavägen 7 
T 010 722 50 00

wsp.com

WSP är ett av världens ledande analys- och teknikkonsult-
företag. Vi verkar på våra lokala marknader med stöd av 
global expertis. Som tekniska experter och strategiska 
rådgivare har vi tillgång till ingenjörer, tekniker, naturvetare, 
planerare, utredare och miljöspecialister liksom projektörer, 
konstruktörer och projektledare. Vi erbjuder hållbara 
lösningar inom Hus & Industri, Transport & Infrastruktur 
och Miljö & Energi. Med drygt 43 600 medarbetare på 550 
kontor i 40 länder medverkar vi till en hållbar samhälls-
utveckling. I Sverige har vi omkring 4 100 medarbetare.
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fredrik.bergstrom@wsp.com
T 010 722 86 79
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