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Företagande och arbetsliv i 
Sveriges lands- och 
stadsbygder   
 

1 INLEDNING 

Både den ekonomiska och demografiska utvecklingen skiljer sig mycket åt mellan olika delar 
av Sverige. Det finns regioner som visar stark tillväxt i befolkning, inkomster, sysselsättning 
och företagande. Samtidigt finns det svagare regioner där såväl befolkning, som sysselsättning 
och arbetsställen minskar. Generellt sett är det storstadsregionerna som står för den starkaste 
utvecklingen i både demografiska och ekonomiska termer. Vad gäller stads- och 
landsbygdsområden utanför storstäderna finns en stor variation i tillväxt under det senare 
decennierna. 

Denna rapport ger en bred översikt av utvecklingen av näringsliv och arbetsmarknader i 
Sveriges olika regioner. Rapporten baseras på officiell statistik, vilken presenteras och 
diskuteras med stöd i och referenser till relevant forskning. Syftet med rapporten är att 
beskriva den långsiktiga utvecklingen och dess bakomliggande orsaker, med fokus på 
näringslivets förändring och därtill kopplade förändringar i efterfrågan och utbud av olika 
typer av arbetskraft i olika typer av regioner. Målsättningen är att ge en nyanserad bild av 
utvecklingen av näringsliv och företagande i Sveriges olika landsbygdsområden i jämförelse 
med utvecklingen i städer och storstadsregioner.  

 

1.1 DEFINITIONER 
 

Rapporten utgår från Tillväxtverkets indelning av Sveriges kommuner i 6 olika kommuntyper: 

• Storstadskommuner - Kommuner med mindre än 20 procent av befolkning i rurala 
områden och en med angränsande kommuner samlad folkmängd på minst 500 000 
 

• Täta regioner nära en större stad - Övriga kommuner med mindre än 50 procent av 
befolkning i rurala områden och minst 50 procent av befolkningen med mindre än 45 
minuters resväg till en agglomeration med minst 50 000 invånare 

 
• Täta regioner, avlägset belägna - Övriga kommuner med mindre än 50 procent av 

befolkning i rurala områden och mindre än 50 procent av befolkningen med mindre 
än 45 minuters resväg till en agglomeration med minst 50 000 invånare 
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• Tätortsnära landsbygd - Kommuner med minst 50 procent av befolkning i rurala 
områden och minst 50 procent av befolkningen med mindre än 45 minuters resväg 
till en agglomeration med minst 50 000 invånare. 
 

• Avlägsen landsbygd - Kommuner med minst 50 procent av befolkning i rurala 
områden och mindre än 50 procent av befolkningen med mindre än 45 minuters 
resväg till en agglomeration med minst 50 000 invånare. 
 

• Gles landsbygd - Kommuner med hela befolkningen i rurala områden och med minst 
90 minuters genomsnittlig resväg till en agglomeration med minst 50 000 invånare. 

I syfte att förenkla presentationen används i rapporten ibland endast två kommunkategorier; 
stad och landsbygd. Stadskommuner är i denna kategori de kommuner som klassas som 
storstadskommuner respektive kommuner som klassas som täta och nära en större stad, enligt 
definitionerna ovan. Kommuner i de fyra övriga kategorierna ovan klassas som landsbygd. 
Figur 1 visar den geografiska spridningen av de olika kommuntyperna där de sex olika 
kommunkategorierna enligt Tillväxtverkets definition visas i den vänstra kartan i figur 1 och 
indelningen i de två kategorierna stad och landsbygd presenteras i den högra kartan i figur 1. 

 

1.2 DISPOSITION 
 

Rapporten inleds med en tillbakablick och redogörelse för de långsiktiga samhällstrender som 
resulterat i de geografiska strukturer som vi observerar idag i näringsliv och arbetsmarknader. 
Här diskuteras också de bakomliggande orsakerna till denna samhällsutveckling. I avsnitt 3 

Figur 1 Kommuntyper i stads- och landsbygder 
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beskrivs näringslivets utveckling med fokus på förändringar i näringslivets sammansättning 
och hur detta påverkar efterfrågan på kunskap och högutbildad arbetskraft. Avsnitt 4 redogör 
för hur arbetsmarknaderna utvecklats i olika typer av regioner och hur detta påverkar 
kompetensförsörjning. I avsnitt 5 diskuteras hur de observerade strukturerna i näringsliv och 
arbetskraft påverkar förutsättningarna för långsiktig tillväxt i olika typer av regioner.  

1.3 AVGRÄNSNINGAR 

Rapporten avser att ge en bild av utvecklingen på Sveriges landsbygder och har som ambition 
att visa statistik så långt tillbaka i tiden som möjligt och med så många perspektiv inbegripna 
som möjligt. Det är dock viktigt att visa på ett antal avgränsningar. Valet har gjorts att visa ett 
antal perspektiv på förutsättningar för tillväxt. Dessa har valts utifrån tidigare forskning där 
det visas att lokalisering av företag och individer driver mycket av den ekonomiska tillväxten. 
Därmed är det inte sagt att det inte finns ytterligare perspektiv som påverkar utveckling och 
stad och landsbygd såsom många sociala faktorer och individers preferenser. Detta ligger dock 
utanför ramarna för denna rapport.  

Ytterligare en avgränsning som i några fall även kan betecknas som en begränsning är tillgång 
till statistik. Längden på tidsserierna varierar mellan olika variabler vilket naturligtvis skulle 
kunna påverka bilden av förutsättningar för tillväxt i kommuner. Det är dock viktigt att 
understryka att många av de trender och den utveckling som ger förutsättningar för tillväxt är 
processer som rör sig mycket långsamt över tid. Många processer, såsom den för 
befolkningstillväxt och sysselsättningstillväxt är i stor utsträckning vad som kan kallas för 
stigberoende vilket betyder att de som växte för exempelvis 10 år sedan även är de som växer 
idag.  

 

2 FRÅN EN RÅVARUBASERAD TILL EN 

KUNSKAPSINTENSIV EKONOMI 
 
I detta kapitel ges en översiktlig beskrivning av det svenska samhällets utveckling ur några 
valda perspektiv som kan antas ha särskilt stark koppling till utvecklingen i olika typer av 
landsbygder. Både den ekonomiska och demografiska utvecklingen skiljer sig åt mellan olika 
regioner. I Sverige finns regioner som uppvisar en mycket stark utveckling vad gäller tillväxt 
av befolkning, inkomster, och arbetsplatser mm, samtidigt som det finns svagare regioner 
med befolkningsminskning, där sysselsättning och företagande uppvisar vikande 
utvecklingstrend. Mellan dessa ytterligheter ryms ett flertal olika regiontyper som har såväl 
starka som svaga sidor. 
 
Den ekonomiska och sociala utvecklingen bygger i hög grad på att det finns möjlighet för 
människor att försörja sig och hitta meningsfull sysselsättning i arbetsliv och på fritiden. På 
regional nivå är en ekonomisk och socialt hållbar utveckling därför starkt kopplad till i vilken 
utsträckning arbetstillfällen växer fram, att det finns tillgänglig service i form av handel och 
andra icke kommersiella tjänster, såsom skola, omsorg, föreningsliv etc. Utbudet av sådan 
service är starkt beroende av att det finns ett tillräckligt stort befolkningsunderlag. En central 
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del i både ekonomisk och socialt hållbar utveckling på regional nivå är alltså utvecklingen av 
befolkning och sysselsättning, vilket gör att resonemangen i detta avsnitt i hög grad 
koncentreras runt dessa två variabler. 
 
Detta avsnitt inleds med en presentation av den teoribildning som förklarar sysselsättning och 
tillväxt ur ett rumsligt perspektiv, vilken följs av en redogörelse för befolkningsutvecklingen 
och näringslivets utveckling i Sverige utifrån några olika synvinklar. Skillnader i utveckling 
mellan olika regioner såväl som mellan stad och landsbygd är särskilt i fokus i presentationen 
nedan.  

2.1 DEN EKONOMISKA GEOGRAFIN FORMAS AV SKALFÖRDELAR, 
TRANSPORTKOSTNADER OCH KUNSKAPSSPRIDNING 

 

En effektiv ekonomi bygger på att olika typer av verksamheter utförs på de geografiska platser 
där de kan utföras på ett effektivt sätt. Vissa geografiska platser har bättre förutsättningar än 
andra när det kommer till att skapa ekonomiskt välstånd.  Detta betyder att ekonomisk tillväxt 
är en geografiskt selektiv process, där vissa platser drar till sig såväl människor som 
näringsverksamheter medan andra platser minskar i befolkning och företagande.  

I takt med att den svenska ekonomin koncentreras allt mer till kunskapsintensiva 
verksamheter får landsbygden allt svårare att attrahera företag, investeringar och arbetskraft. 
Detta beror på att kunskapsintensiva verksamheter drar en särskild nytta av att befinna sig i 
täta regioner, eftersom den kollektiva nyttighet som kunskap ofta utgör frodas bäst då den 
koncentreras.1 Produktiviteten ökar när kunskapsintensiva verksamheter samlokaliseras och 
en ökad produktivitet ger i sin tur ekonomisk tillväxt och positiv reallöneutveckling.  Detta ökar 
attraktionskraften hos urbana miljöer, vilket gör att de drar till sig både företag och arbetskraft, 
vilket i sin tur ytterligare förstärker attraktionskraften. På detta sätt uppstår ett ömsesidigt 
förstärkande utvecklingsförlopp, agglomerationsekonomi, som driver på tillväxten hos de 
större regionerna. Både teoretisk och empirisk forskning visar att agglomerationsfördelar är 
självförstärkande, vilket innebär att ekonomisk tillväxt är en process där företag och människor 
samlas som kluster i geografin.2 

Inom ekonomisk teori ges förklaringar till skillnader i regional utveckling inom den s.k. ”nya 
ekonomiska geografin”. Denna teoribildning framhåller agglomerationsekonomiers och 
regioners inifrån kommande drivkrafter till ekonomisk tillväxt som betydelsefulla. Regional 
utveckling kan förväntas bero på den egna marknadens storlek, eftersom tilltagande 
skalavkastning och efterfrågan på produktvariation fungerar som drivkrafter för såväl 
ekonomisk tillväxt som befolkningsutveckling. Själva hörnstenen inom denna teoribildning är 
att stora marknader har konkurrensfördelar eftersom de lockar till sig företag vars produktion 
kännetecknas av skalfördelar. Såvida inte trängseleffekter, i form av exempelvis höga 
fastighetspriser, urholkar attraktionskraften hos den större marknaden lockas också hushåll 
och arbetskraft av den variationsrikedom i utbud som större marknader kan erbjuda. 3  Detta 

                                                      
1 Se exempelvis Fischer & Frölich (2001)  
2 Fujita och Thisse (2002) (2002), Jacobs (1969)  
3 Fujita, M., P. Krugman och A. Venables (1999)  
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förklarar varför städer och storstadsregioner, med sin täthet, mångfald och tillgänglighet till 
befolkning och ekonomiska aktiviteter stimulerar ekonomisk tillväxt.4  

Skalfördelar kan bero på både interna och externa faktorer som gör att den genomsnittliga 
produktionskostnaden minskar när produktionsvolymen ökar. Interna skalfördelar i olika 
produktionssystem uppstår huvudsakligen på tre olika sätt5: 1) produktionen använder 
resurser som är odelbara i den mening att de måste användas i sin helhet eller inte alls, 
exempelvis industriella maskiner, 2) produktionssystemet bygger på vissa geometriska lagar 
som skapar stordriftsfördelar, exempelvis de rör och behållare som utgör komponenter i stora 
delar av processindustrin, och 3) osäkerhet i vissa verksamheters och teknologiers 
funktionssätt och avkastning, vilket ger höga fasta kostnader i förhållande till förväntat 
produktionsutfall.  Många interna skalfördelar skulle emellertid inte få några väsentliga 
konsekvenser för den geografiska spridningen av företag och individer om inte efterfrågan per 
användare vore begränsad eller om transportkostnader vore obefintliga. När varje enskild 
person bara efterfrågar en liten mängd av en viss vara och transportkostnaderna är tillräckligt 
höga för att påverka varans pris blir emellertid tillgänglighet till marknaden av stor betydelse 
för företagens konkurrenskraft.  

Vid sidan om interna skalfördelar, där produktionskostnaden beror på produktionsvolymen i 
det enskilda företaget, finns också externa skalfördelar, där produktionskostnaden minskar 
med storleken på hela näringslivet snarare än med storleken på ett enskilt företag. Externa 
skalekonomier uppstår till följd av att underleverantörer, arbetskraft och transportsystem 
koncentreras till ett geografiskt område och genom sin storlek och variationsrikedom erbjuder 
företag i området kostnadseffektiva lösningar i många olika delar av produktionssystemen.  
Denna typ av externa skalfördelarna relaterar till koncentrationens storlek snarare än till dess 
inriktning och kallas därför för urbaniseringsekonomier. 

Externa skalfördelar kan förstärkas ytterligare av att underleverantörer, arbetskraft och 
transportsystem i en viss region anpassar sig till en viss produktionsgrens specifika krav. 
Sådana agglomerationsfördelar är således inte direkt kopplade till agglomerationens storlek 
utan till storleken på en specifik sektor. Sådana s.k. lokaliseringsfördelar uppstår när företag 
inom samma näring eller inom relaterade näringar samlokaliseras och skapar specialiserade 
kluster. Sådan geografisk specialisering kan bidra till att öka produktiviteten hos företagen 
som ingår i klustret. De produktivitetsvinster som uppstår kan härledas till tre mekanismer; 
matchning, delning och lärande, vilka underlättas av geografisk närhet till företag i samma 
bransch eller i relaterade branscher.6 Genom samlokalisering skapas en lokal arbetsmarknad 
som erbjuder både stort utbud och stor efterfrågan på specifika kunskaper och kompetenser, 
vilket gör att företagen lätt hittar arbetskraft med relevant utbildning och erfarenhet. Det 
Genom samlokalisering finns också förutsättningar för att dela vissa kostsamma resurser och 
det finns kundunderlag för relaterade näringar, såsom underleverantörer och företagstjänster, 
som anpassar sitt utbud efter den lokala industrins behov. När industristrukturen specialiseras 
till vissa typer av produktion ökar också förutsättningarna för att kunskap sprids mellan 
företagen i klustret.  

                                                      
4 Krugman, P. (1991) 
5 Andersson, Å. E. (1985) 
6 Marshall (1890) betraktas som grundaren för denna teoribildning. En modern version och empiriska tillämpningar 
återfinns i exempelvis Henderson & Thisse (2004). 
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Dessutom sprids information och kunskap enklast mellan företag och individer som ägnar sig 
åt likartade verksamheter. Externa skalfördelar kan därför vara beroende av geografisk närhet 
till andra företag med samma produktionsinriktning. Denna typ av skalfördelar kallas för 
lokaliseringsekonomier och leder till att vissa produktionsgrenar koncentreras till 
specialiserade kluster.7  

Såväl interna som externa skalfördelar leder till att regioner specialiserar sig till att producera 
en mindre mängd produkter än vad befolkningen efterfrågar och därmed uppstår ett utbyte av 
varor och tjänster mellan olika platser. För vissa varor är emellertid transportkostnaden för 
stor för att de ska kunna handlas över längre avstånd vilket gör att dessa varor produceras i 
princip överallt där de efterfrågas Detta gäller också för sådana varor där skalfördelarna är så 
små att de inte uppväger kostnader för några längre transporter, vilket exempelvis är fallet för 
hushållsnära tjänster. 

Styrkan i interna skalfördelar beror på storleken på fasta produktionskostnader i förhållande 
till storleken på rörliga produktionskostnader. Styrkan i externa skalfördelar beror 
huvudsakligen på hur faktorproduktiviteten påverkas av ett klusters storlek och/eller 
specialisering. Forskning på detta område visar att det främst är produktiviteten i 
kunskapsintensiv verksamhet som påverkas av näringslivets koncentration och densitet.8 
Detta beror på att kunskap är en produktionsfaktor som åtminstone delvis är en kollektiv 
nyttighet i den mening att den inte kan betraktas som en fullständigt privat tillgång.  

Eftersom kunskap oftast följer med vissa personer tenderar den att spridas när dessa personer 
interagerar med eller flyttar mellan i olika typer av miljöer.9 Kunskap är därför en tillgång som 
har en benägenhet att spridas, avsiktligt eller oavsiktligt. Interaktion mellan personer i olika 
företag och olika produktionsmiljöer är emellertid sällan helt kostnadsfri, vilket innebär att 
interaktion tenderar att vara mer frekvent mellan personer som befinner sig geografiskt nära 
varandra.10 Kunskapsspridning är därför starkast i kunskapstäta miljöer. I sådana miljöer 
spiller kunskap lätt över mellan olika företag och organisationer vilket ger upphov till en 
geografiskt betingad positiv externalitet. Kunskapsexternaliteter utgör en lokal kollektiv 
nyttighet som är fritt tillgänglig för lokala aktörer. I kunskapstäta miljöer finns således en 
kollektiv nyttighet som ökar produktiviteten i kunskapsbaserade verksamheter.  Sådana 
verksamheter gynnas därför av att samlokaliseras.  

Det är uppenbart att de inneboende skalfördelarna varierar mellan olika 
produktionsinriktningar. De självförstärkande agglomerationsekonomier som uppstår när 
kunskapsintensiva verksamheter koncentreras i geografin förklarar i hög grad den 
urbanisering som kännetecknar 2000-talets Sverige. Den urbanisering som ägde rum vid 
förra sekelskiftet hade däremot sina rötter i industrialiseringen av jordbruket och det överskott 
av arbetskraft som uppstod på landsbygden samtidigt som den växande tillverkningsindustrin 
i städerna efterfrågade mer och mer arbetskraft. Mot denna bakgrund är det intressant att 

                                                      
7Skillnaden mellan sådana agglomerationsekonomier som beror på en koncentrations storlek (urbainseringsekonomier) 
och sådana som beror på en koncentrations specialisering (lokaliseringsekonomier) diskuterades av Bertil Ohlin i dennes 
avhandling som senare publicerades i volymen Interregional and International Trade, Harvard University Press, 
Cambridge,(1933). 
8Se exempelvis Fischer, M. och J. Frölich (2001) och Johansson, S. (2010) 
9 Modern forskning visar på att kunskapsspridning hänger nära samman med arbetskraftens rörlighet, se bl.a. Moen , J.  
(2005) och Agrawal, A. K., I. M. Cockburn och J. McHale (2003)  samt Thulin, P., (2009)  
10 Feldman, M. (1994) 



8 
 

studera hur den geografiska fördelningen av befolkningen och arbetstillfällen har förändrats 
med ekonomins inriktning. I nästa avsnitt beskrivs översiktligt hur Sveriges 
befolkningsgeografi har förändrats under 1900-talet då svensk ekonomi transformerats från 
att vara i stora delar jordbruks- och råvarubaserad vid 1800-talets slut till att vara i stor 
utsträckning kunskapsbaserad vid början av 2000-talet.   

2.2 EKONOMINS FÖRÄNDRING UNDER 1900-TALET 
 

I takt med att jordbruket mekaniserades under andra halvan av 1800-talet och 1900-talets 
inledande decennier uppstod ett överskott av arbetskraft på landsbygden, vilken istället 
efterfrågades av en växande tillverkningsindustri i större och mindre orter runtom i landet. 
Tillverkningsindustrin var inledningsvis direkt relaterad till råvaruproduktion, såsom 
järnindustri och sågvirke och växte fram runt sågverk och järnbruk, ofta på mindre orter. 
Industrialiseringen 1870-1970 medförde därför en omflyttning av befolkning från landsbygder 
till tätorter. Befolkningens fördelning mellan tätorter (minst 200 personer) och landsbygden 
utanför dessa tätorter visas i figur 2. Figuren visar att flyttströmmarna från landsbygden till 
tätorterna avstannar omkring år 1970. Efter det stabiliseras befolkningen vid en fördelning 
omkring 85 procent boende i tätorterna samt 15 procent boende på landsbygden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Urbaniseringstrenden fortsätter emellertid även efter 1970, men utvecklingen ser i viss mån 
annorlunda ut. Under efterkrigstiden växte en tillverkningsindustri med högre förädlingsgrad 
fram och industrins koppling till den inhemska råvaruproduktionen blev allt svagare. Från 
1970-talet har tillverkningsindustrin blivit mer och mer driven av kunskap och forskning och 
samtidigt mer storskalig. Detta innebar att tillverkningsindustrin drogs mot större orter. 
Samtidigt började en alltjämt växande tjänstesektor växa fram, inte minst i samband med den 
offentliga sektorns expansion under 1970- och 80-talen. Eftersom tjänsteproduktion i hög grad 
riktas till den inhemska marknaden har tjänstesektorn alltid vuxit starkast i befolkningstäta 
regioner.  

Den ekonomiska omvandlingen har, under de senaste decennierna, medfört en omflyttning 
av befolkning från mindre tätorter till större tätorter och städer. Denna utveckling blev extra 
kraftfull under 1990-talets första hälft när den svenska ekonomin genomgick en djup 
lågkonjunktur. Framförallt minskade sysselsättningen inom den lågförädlande 
tillverkningsindustrin och inom offentlig sektor, vilket omfattade en stor andel av alla jobb på 
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många mindre orter. Flyttströmmarna från mindre orter till större städer med större utbud av 
högre utbildning och större marknader för tillväxtbranscher inom service och handel 
förstärktes under 1990-talet. Detta visas i figur 3 där de tre storstadsregionerna idag har nära 
50 procent av Sveriges befolkning, att jämföra med 1968 då andelen var 40 procent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det postindustriella samhällets framväxt där service, tjänster och kunskapshantering 
sysselsätter allt fler har bidragit till att förstärka dessa utvecklingskrafter. Närhet till både 
kunder och leverantörer spelar ofta en större roll i tjänstesektorer jämfört med den traditionella 
tillverkningsindustrin. Dessutom har tillverkningsindustrin under en lång tid fortgående 
ersatt arbetskraft med kapital. Numera återfinns ungefär hälften av alla sysselsatta i Sverige 
inom den privata service- och tjänstesektorn och ytterligare ca 30 % av arbetskraften sysselsätts 
inom offentlig sektor, vilken domineras av tjänsteproduktion.  

De delar av ekonomin som utsätts för konkurrens från utländska aktörer blir också allt större.  
Företag inom dessa sektorer har svårt att hävda sig när konkurrensen kommer från länder 
med avsevärt lägre kostnader för såväl löner som andra insatsvaror. Svenska företag måste 
därför konkurrera med andra medel än en låg kostnadsnivå som möjliggör låga priser. 
Konkurrenskraft som inte tar formen av låga priser bygger istället i hög grad på unika 
produktegenskaper och ett stort teknologiskt innehåll i produkter och tjänster. Forskning och 
utveckling blir därför alltmer avgörande för företagens konkurrenskraft. Därför kännetecknas 
svensk ekonomi i allt större utsträckning av ett högt kunskapsinnehåll i produktionen av såväl 
varor som tjänster. Resultatet av denna utveckling är också att både befolkning och 
arbetstillfällen blir alltmer koncentrerad till städer, som erbjuder en gynnsam miljö för 
kunskapsintensiva verksamheter. Detta förklarar varför städer visar på en starkare förmåga att 
skapa arbetstillfällen (se figur 4). 
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Figur 3 Sveriges befolkning fördelar över storstadsregioner (FA: Stockholm, Göteborg och Malmö) och övriga 
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Figur 4 Utveckling av antalet arbetstillfällen mätt genom antal förvärvsarbetande dagbefolkning mellan 1993 och 
2013. Källa SCB (rAps-RIS), egen bearbetning 

Tabell 1 visar koncentrationen av befolkning, sysselsättning, företag och högutbildad 
arbetskraft till de tre storstadsregionerna. Där visas att närmare hälften av landets befolkning, 
sysselsättning och företag finns i storstadsregionerna. Vidare är den högutbildade 
arbetskraften än mer koncentrerad till storstadsregionerna än befolkning och sysselsättning 
totalt sett. Detta indikerar att det i stor utsträckning är kvalificerade arbetstillfällen som 
koncentreras till de mest urbana miljöerna och därmed också drar med sig merparten av den 
högutbildade arbetskraften.  

Tabell 1 Koncentration av befolkning och ekonomisk aktivitet i Sverige 2013. Källa: SCB, egen bearbetning* 

 Andel av total 
befolkning (%) 

Andel av total 
sysselsättning (%) 

Andel av totalt antal 
arbetsställen (%) 

Andel av 
högutbildad 

arbetskraft*(%) 

Storstadskommuner 32,7 37,9 32,8 45,3 

Täta kommuner nära en 
större stad 

43,4 40,9 38,5 39,6 

Täta kommuner, avlägset 
belägna 

7,0 7,2 7,4 5,0 

Landsbygdskommuner nära 
en större stad 

10,1 7,9 11,8 6,2 

Landsbygdskommuner, 
avlägset belägna 

5,9 5,5 7,9 3,4 

Gles landsbygd 0,8 0,8 1,6 0,4 

*Personer i arbetskraften med minst tre års universitetsutbildning. 

Den ökande koncentrationen av de mest kvalificerade arbetstillfällena och den mest 
kvalificerade arbetskraften till storstäderna har i hög grad påverkat näringslivets 
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sammansättning i olika typer av regioner. Tabell 2 visar att den totala sysselsättningen sjönk 
med drygt 100 000 arbetstillfällen under perioden 1990 – 2010. Detta är huvudsakligen en 
följd av den kraftiga lågkonjunkturen i mitten av 1990-talet men också ett resultat av 
finanskrisen under 2008-2009. Sedan 2010 har dock ekonomin återhämtat sig ytterligare.  

Tabell 2 visar att flest arbetstillfällen försvunnit från landsbygden, där alla näringsgrenar utom 
avancerade tjänstesektorer har minskat sin sysselsättning. Tillväxten i arbetstillfällen inom 
avancerade tjänstesektorer är emellertid marginell i landsbygdskommunerna jämfört med i 
städerna, där det tillkommit mer än 300 000 arbetstillfällen i tjänstesektorerna, varav den 
övervägande delen uppstått inom mer avancerade tjänster. I städerna har dock 
tillverkningsindustrin gått tillbaka mycket kraftigare än på landsbygden. Denna utveckling 
innebär att landsbygden idag hyser en större andel av landets tillverkningsindustri medan en 
växande andel av tjänsteproduktionen återfinns i städerna. Totalt sett står tjänstesektorerna för 
drygt 80 % av landets sysselsättning. 

Som indikeras i de sista kolumnerna i tabell 2 sysselsätter de tjänsteproducerande sektorerna 
en växande andel av arbetskraften och den största ökningen finns inom avancerade tjänster. 
Andel sysselsatta inom råvaruproduktion och tillverkningsindustri har dock sjunkit och det är 
den lågteknologiska tillverkningsindustrin har gått tillbaka mest. Eftersom det fanns ett tydligt 
mönster av koncentration av kunskapsintensiv produktion och tjänstesektorer till urbana 
regioner redan år 1990 har strukturomvandlingen i svensk ekonomi inneburit att det främst 
är landsbygden som tappat arbetstillfällen. Under perioden 1990 – 2010 försvann drygt 
150 000 arbetstillfällen från landsbygden medan knappt 50 000 arbetstillfällen tillkom i 
landets stadskommuner. Den pågående omvandlingen mot en än mer kunskapsbaserad 
ekonomi gör att dessa utvecklingstrender fortsätter obrutet.  

Tabell 2 Förändring i sysselsättning per sektor 1990 – 2010. Källa: SCB, egen bearbetning 

 Förändring i antal sysselsatta  
1990 - 2010 

Regiontypens andel av totalt antal  
anställda i sektorn i landet (%) 

Stad Landsbygd Totalt Stad Landsbygd Total 
sysselsättning 

1990 2010 1990 2010 1990 2010 
Areella näringar 
och fiske 
 

-25 060 -27 658 -52 718 48,2 48,6 51,8 51,4 3,2 2,0 

Övrig råvaru-  
och energy 
 

-3 204 -3 608 -6 812 60,0 62,4 40,0 37,6 1,0 0,9 

Lågteknologisk 
tillverkning 
 

-128 043 -59 222 -187 265 64,1 61,9 35,9 38,2 12,2 8,1 

Avancerad 
tillverkning 
 

-74 005 -17 696 -91 701 77,0 75,6 23,0 24,3 8,5 6,5 

Hushållsnära 
tjänster 
 

17 321 -32 747 -15 426 78,5 80,6 21,5 19,4 31,9 32,6 

Avancerade 
tjänster 
 

317 860 6 981 324 841 79,4 82,3 20,6 17,7 40,7 49,4 

Total 
sysselsättning 

49 852 
 

-159 490 -109 638 
 

75,6 78,7 24,4 21,3   
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I tabell A1 och tabell A2 i appendix ges en mer detaljerad bild av näringslivets omvandling i 
olika typer av regioner. Resultatet av denna utveckling är att näringar som relaterar till 
geografiskt fasta naturresurser, såsom gruvdrift, skogsbruk och jordbruk i växande grad 
lokaliseras till landsbygdsregioner även om det är täta regioner som sysselsätter störst andel 
av arbetskraften inom dessa sektorer. Dessa lokaliseringsmönster återspeglar det faktum att 
människor en gång i tiden slog sig ner på platser med goda förutsättningar till försörjning och 
dessa agglomerationer har sedan kommit att växa och dominera ekonomin, fastän dess 
utveckling inte längre är särskilt beroende av lokala naturtillgångar. Som visas i tabell A2 i 
appendix står de råvaruproducerande sektorerna (inklusive de areella näringarna och fisket) 
för mindre än 10 % av sysselsättningen i samtliga regiontyper.  De mindre avlägsna 
landsbygdskommunerna har en relativt stor tillverkningsindustri inom lågteknologiska 
sektorer, medan mer avancerad tillverkning huvudsakligen återfinns i städerna. Här finns 
också merparten av landets tjänsteproduktion, vilken i hög grad bygger på närhet till kunder. 
De allra mest kunskapsintensiva tjänsterna koncentreras i hög grad till storstäderna, där man 
också finner merparten av arbetstillfällena inom forskning och högre utbildning.  

Den svagare tillväxten i arbetstillfällen på landsbygden innebär att det framförallt är 
befolkningen i arbetsför ålder och företrädesvis personer med högre utbildning som flyttar till 
städerna. Även om man ser en viss utflyttning av barnfamiljer till landsbygdsregioner har 
flyttströmmarna från land till stad resulterat i att stad och landsbygd idag visar på olika 
demografiska strukturer. I slutet på 1960-talet var den demografiska strukturen tämligen 
likartad i stads- och landsbygdsregioner. År 2014 finns det emellertid en tydlig skillnad mellan 
stad och landsbygd vad gäller förhållandet mellan befolkning i pensionsålder och befolkning i 
arbetsför ålder (se figur 5). 

 

 

 

 

 
Figur 5 Demografiska strukturer i stads- och landsbygdsregioner. Källa SCB, egen bearbetning 
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3 NÄRINGSLIV OCH FÖRETAGANDE I STADS- OCH 

LANDSBYGDER 

Den kunskapsbaserade ekonomin kännetecknas av att en allt större del av ekonomins 
produktionsvärde genereras genom användningen av kunskap i olika delar av 
produktionsprocessen. Som diskuterats i föregående avsnitt är det den kunskapsintensiva 
produktionen som har störst nytta av de agglomerationsekonomier som uppstår i täta miljöer. 
De externa skalfördelar som företag i sådana miljöer kan dra nytta av uppväger högre kostnader 
för mark och lokaler i urbana centra. Företag som inte har så stor nytta av de externa 
skalfördelar som uppstår i urbana centra väljer sannolikt att lokalisera sig på platser där 
markpriser och lokalhyror är lägre. Om ett företag har nytta av att ligga nära en stor marknad 
men ingen direkt nytta av att befinna sig mitt i centrum lokaliseras det sannolikt i utkanten av 
storstäderna. För företag som har mindre nytta av att befinna sig nära den inhemska 
marknaden och istället har nytta av att befinna sig på platser där man enkelt kan distribuera 
sina produkter till utländska marknader kan infrastrukturer för väg- och sjötransporter vara 
avgörande för val av lokalisering. Verksamheter som drar nytta av att befinna sig nära vissa 
naturresurser eller andra typer av geografiskt fasta insatsvaror låter sådana faktorer styra 
lokalisering.  

Det är således inte optimalt för alla företag att befinna sig i centrum av urbana miljöer och 
som visats i föregående avsnitt formas det regionala näringslivet av de lokaliseringsfördelar 
som olika typer av regioner erbjuder.  Landsbygdens lokaliseringsfördelar i en 
kunskapsbaserad ekonomi relaterar främst till närhet till vissa naturtillgångar, låga 
lokalkostnader och, i vissa områden, närhet till transportinfrastruktur som ger god 
tillgänglighet till inhemska och utländska marknader. Stadsregioner kan å andra sidan erbjuda 
en stor lokal marknad med ett stort och varierat utbud av såväl leverantörer som kunder, samt 
en god tillgång på kunskap och forskning. I detta avsnitt redogörs närmare kring hur 
näringslivet utvecklats i olika kommuntyper under det senaste decenniet. 

3.1 NÄRINGSLIVETS UTVECKLING I STAD OCH LANDSBYGD 

Som diskuteras i avsnitt 2 skiljer sig näringsstrukturen mellan stadskommuner och 
kommuner i olika typer av landsbygd. Tabell 3 visar hur sysselsättningen i olika kommuntyper 
fördelas över olika sektorer år 2010. Landsbygdskommuner har högre andel sysselsatta inom 
areella näringar och lågteknologisk tillverkning, medan tjänstesektorer och då särskilt de 
avancerade tjänsterna sysselsätter en större andel av arbetskraften i stadskommunerna.  

Den glesa landsbygden har emellertid en näringsstruktur som mer liknar den i täta 
kommuner, med tjänstesektorer som är större än i mindre perifera landsbygdskommuner. 
Detta specialiseringsmönster är sannolikt ett resultat av att näringsstrukturen i många 
avseenden är regionalt betingad i den bemärkelse att vissa verksamheter återfinns i alla 
regioner men oftast lokaliseras i regionernas huvudorter. Detta gäller exempelvis för vård, och 
utbildning som måste finnas inom rimligt avstånd även för befolkningen i den glesa 
landsbygden. 
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Tabell 3 Andel anställda i olika sektorer per kommuntyp, 2010  

 Storstad Täta 
kommuner 
nära storstad 

Täta 
kommuner 
avlägsna 

Tätortsnära 
landsbygd 

Avlägsen 
landsbygd 

Gles 
landsbygd 

Andel av 
total 
sysselsättn
ing 

Areella 
näringar  
och fiske 
 

0,3 2,1 3,3 5,6 5,6 6,4 2,0 

Övrig råvaru-  
och energi 
 

0,6 0,9 2,6 1,1 0,9 2,5 0,9 

Lågteknologisk  
tillverkning 
 

3,7 8,8 12,5 15,3 16,9 8,2 8,1 

Avancerad  
tillverkning 
 

5,9 6,6 8,7 8,6 4,9 2,7 6,5 

Hushållsnära  
tjänster 
 

34,7 32,2 28,0 30,5 29,8 36,8 32,6 

Avancerade 
 tjänster 
 

54,4 49,0 44,4 37,9 41,0 42,8 49,4 

Andel av total 
sysselsättning 

37,8 41,0 7,1 8,0 5,4 0,8  

Tabell A3 i appendix ger en mer detaljerad bild av lokaliseringsmönstren i stads- respektive 
landsbygdskommuner 2002. Utifrån denna tabell kan man observera ett lokaliseringsmönster 
där handel och besöksnäring har stor vikt i sysselsättningen i både stads- och 
landsbygdskommuner, medan många andra tjänstesektorer har en stor andel av 
sysselsättningen i stadskommuner och liten andel i landsbygdskommuner. Detta gäller främst 
service och förvaltning inom offentlig sektor (utbildning, hälso-sjukvård och kommunikation) 
samt privata tjänster som drar nytta av en stor lokal marknad (såsom byggnation och 
detaljhandel). Som diskuteras i föregående avsnitt hittar vi också en högre sysselsättningsandel 
inom råvaruproducerande näringar på landsbygden. Här finns också en större koncentration 
av arbetstillfällen i lågteknologisk tillverkningsindustri, exempelvis stål- och metallvaror, 
plastindustri, textilindustri, m.fl.  

Som visas i föregående avsnitt har i princip all tillväxt i sysselsättning under de senaste två 
decennierna skett i tjänstesektorerna (se tabell 2). Detta innebär att regioner med olika 
specialiseringsmönster har olika förmåga att skapa tillväxt i sysselsättning. De 
specialiseringsmönster som kan urskiljas från tabell 3 tyder på att landsbygdskommuner i hög 
grad är specialiserade inom råvaruproduktion och tillverkning med jämförelsevis låg 
förädlingsgrad.  Många av dessa branscher befinner sig i en rationaliseringsfas där 
sysselsättningen minskar. Dessa skillnader in näringsstruktur gör att tillväxten i sysselsättning 
i olika regioner kan förväntas bero på näringslivets sammansättning.  

Tabell 4 visar tillväxt i sysselsättning i stads- respektive landsbygdskommuner 2002- 2010. 
Många näringsgrenar följer samma utveckling oavsett lokalisering. Detta är ett mönster som 
gäller för de näringsgrenar som är inne i en stark tillväxtfas likväl för sådana branscher som 
befinner sig i en nedgångsfas. Branscher som växer starkt i sysselsättning återfinns i hög grad 
inom tjänstesektorer såsom utbildning, företagstjänster, turism, handel och transport men 
även inom näringar som kopplar till naturresurser, såsom skogsbruk och fiske. Dessa sektorer 
har vuxit i både landsbygds- och stadskommuner under 2000-talets inledning, vilket också är 
fallet för verksamheter inom renhållning och återvinning. 
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Tabell 4 visar att sysselsättningstillväxten i stora drag följer samma mönster i stad och 
landsbygd. Det finns dock några verksamheter som har vuxit starkare i landsbygdskommuner 
än i stadskommuner. Dessa återfinns dels inom lågteknologisk tillverkning såsom stål- och 
metallproduktion samt inom tjänstesektorer som kopplar till rekreation och transport, men 
även inom mer avancerade tjänster inom finans, försäkring och FoU. Detta visar att 
landsbygdens näringsstruktur inte enbart koncentreras kring verksamheter som kräver lite 
högutbildad arbetskraft utan att kunskapsintensiva verksamheter, såsom företagstjänster och 
forskning, växer fram även i landsbygdskommunerna.  

Tabell 4 Tillväxt av antalet anställda mellan 2002-2010 i stad och på landsbygd 

 LANDSBYGD 
  Stark Medel Låg Konstant/ krympt 

ST
A

D
 

Stark Skogsbruk 

Tobak 

Återvinning 

Byggverksamhet 

Hotell, restaurang 

Andra företagstjänster 

Avloppsrening, avfall 

Annan service 
 

Mineralutvinning 

Hälso-, sjukvård 
 

Hushållsverksamhet 
 Kol, torv 

Råpetroleum, 
naturgas 

 

Medel Fiske 

Stenkolsprodukter 

Rekreation, kultur, sport 
 

El, gas, ånga, hetvatten 

Handel, motorfordon 

Parti-, agenturhandel 

Detaljhandel 

Landtransport 

Stödtjänster transport 

Fastighetsverksamhet 

Uthyrning fordon, 

Offentlig förvaltning 
 

Andra 
transportmedel 

Databehandling 
 

Icke-metalliska 
mineraler 
 

Låg Stål, metall 

Stödtjänster, finans 
 

Sjötransport 

Försäkring, pension 
 

Jordbruk, jakt  

Trä, kort, rotting 

Gummi, plast 

Metallvaror 

Maskiner 

Finansförmedling 

Religiös verksamhet 
 

Livsmedel, drycker 

Teleprodukter, Post-, 

telekommunikation 

Utbildning 
 

Konstant/K
rympt Precisionsinstrument 

Vattenförsörjning 

FoU 
 

Metalmalmer 
 

Garvning, 
annan läder 

Kemikalier 

Möbler 
 

Textil, Kläder och päls 

Massa, papper 

Förlagsverksamhet 
Kontorsmaskiner, 
datorer 

Elektriska maskiner 

Motorfordon, släp 

Lufttransport 
 

*Tillväxt för branscher är indelade i kvartiler  
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Man kan samtidigt konstatera att många av de sektorer som visar på en god 
sysselsättningstillväxt på landsbygden kan kopplas till lokaliseringsfördelar som relaterar till 
geografiskt fasta naturresurser (skogsbruk, fiske- och vattenbruk, råvaruutvinning, stål-och 
metallproduktion samt turism- och rekreationsverksamheter). Detta gäller också för näringar 
som är beroende av stora ytor men som inte drar någon direkt nytta av att befinna sig nära den 
inhemska köpkraften (delar av tillverkningsindustri, partihandel och godstransporter inriktade 
på utländska marknader). 

Tillväxtmönstren som presenteras i tabell 4 indikerar att det inte finns några väsentliga 
skillnader i tillväxt i sysselsättning inom sektorer mellan stad och landsbygd. Vissa typer av 
näringar expanderar snabbt och efterfrågar hela tiden mera arbetskraft oavsett om näringarna 
finns i stad eller landsbygd. Andra näringar befinner sig i en fas där efterfrågan på arbetskraft 
är avtagande. Detta betyder att sysselsättningstillväxten i en kommun huvudsakligen beror på 
kommunens initiala näringslivsstruktur.  

Det kan emellertid finnas flera skäl till att sysselsättningen inom en viss näringsgren minskar. 
En orsak är att hela branschen är på tillbakagång till följd av försämrad konkurrenskraft. Detta 
förklarar den vikande sysselsättningstillväxten i flera sektorer som under de senaste 
decennierna utsatts för en tilltagande konkurrens från lågkostnadsländer, bl.a. bilindustrin, 
papper- och massatillverkning och textilindustri. Andra näringsgrenar har minskat sin 
sysselsättning som en följd av att produktionsprocesser moderniserats och maskiner i hög 
grad har ersatt den mänskliga arbetskraften. Denna utveckling återfinns inom bl.a. 
livsmedelsindustrin, jordbrukssektorn och kemi- och läkemedelsindustrin. Med hänseende på 
ekonomisk tillväxt och ökat välstånd är denna produktivitetsutveckling positiv, dels för att den 
stärker företagens konkurrenskraft, dels för att en växande arbetsproduktivitet skapar 
förutsättningar för en god löneutveckling. 

Tabell 5 visar tillväxt i förädlingsvärde per anställd i stads- respektive landsbygdskommuner. 
Förädlingsvärde per anställd benämns ofta som arbetsproduktivitet och är ett mått på 
produktionskapaciteten per anställd. Även denna tabell visar på en likartad utveckling mellan 
stad och landsbygd; det är i princip samma sektorer som visar på en hög tillväxt i produktivitet 
oavsett var de finns lokaliserade.  En baksida av en stark produktivitetstillväxt kan dock vara en 
minskning i antalet arbetstillfällen (åtminstone på kort sikt), vilket kan vara särskilt negativt 
för regioner som har svårt att attrahera nya verksamheter inom sektorer som är på 
frammarsch. Det senare kan tänkas vara fallet för många mindre kommuner på landsbygden 
där tillverkningsindustrin dominerar sysselsättningen men där en svag tillgång på utbildad 
arbetskraft och avancerade företagstjänster kombinerat med en svag köpkraftsutveckling på 
lokala marknader gör det svårt för nya verksamheter att etablera sig. Detta gäller särskilt inom 
de verksamhetsområden som är kärnan i kunskapsekonomin (kunskapsintensiv tillverkning 
och avancerade tjänster). 
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Tabell 5 Tillväxt i förädlingsvärde per anställd i stad och landsbygd 2002-2010  

 LANDSBYGD 
  Stark Medel Låg Konstant/ 

Krympt 

ST
A

D
 

Stark Stenkolsprodukter 

Kemikalier 

Elektriska maskiner 

Precisionsinstrument 

Återvinning 

FoU 

Utbildning 

Religiös verksamhet 
 

Maskiner 

Motorfordon, släp 

Parti-, agenturhandel 
 

Teleprodukter 

El, gas, ånga, hetvatten 

Lufttransport 
 

Råpetroleum, 
naturgas 

Tobak 
 

Medel Fiske 

Stödtjänster transport 

Databehandling 

Hälso-, sjukvård 
 

Jordbruk, jakt  

Trä, kort, rotting 

Gummi, plast 

Kontorsmaskiner, datorer 

Byggverksamhet 

Landtransport 
 

Metallvaror 

Andra transportmedel 

Möbler 

Handel, motorfordon 

Uthyrning fordon, maskiner 
 

Andra 
företagstjänster 
 

Låg  
Mineralutvinning 

Livsmedel, drycker 

Massa, papper 

Icke-metalliska mineral 
 

Textil 

Förlagsverksamhet 

Vattenförsörjning 

Detaljhandel 

Hotell, restaurang 

Annan service 
 

Garvning, 
annan läder 

Stål, metall 

Post-, tele 
 

Konstant/ 
Krympt 

Metallmalmer 

Rekreation, kultur, sport 
 

Avloppsrening, avfall 
 

Kläder, pälsberedning 
 Skogsbruk 

Kol, torv 

Sjötransport 

Finansförmedling 

Försäkring, pension 
Stödtjänster, 
finans 

Fastighetsverksamhet 

Offentlig förvaltning 
 

*Tillväxt för branscher är indelade i kvartiler  

Tillväxt i förädlingsvärde per anställd är en förutsättning för en positiv reallöneutveckling på 
lång sikt. Förädlingsvärdet är det värde som genereras i förädlingen av de insatsvaror som 
används i produktionen och är således det värde som fördelas mellan produktionsfaktorerna, 
d.v.s. arbetskraft och kapitalägare. Figur 6 visar tillväxt i lönesummor i olika kommuntyper 
under perioden 2002 – 2010. Lönesummorna har under denna period vuxit starkare i 
landsbygdskommuner än i stadskommuner. Allra starkast har lönesummorna vuxit i landets 
mest perifera regioner. Denna utveckling kan delvis förklaras av en ökad efterfrågan på 
råvaror, vilket gjort att sysselsättningen ökat inom flera sektorer som har stor betydelse i de 
mest perifera regionerna. Detta har också resulterat i stigande råvarupriser, vilket gett 
utrymme för ökande löner. Tillväxten i lönesummor kan i vissa fall också kopplas till en god 
produktivitetstillväxt i några sektor inom primärproduktion och tillverkning som är 
överrepresenterade på landsbygden.  
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Figur 6 Tillväxt av lönesummor 2002-2010 (Index 2002=100) 

Eftersom förädlingsvärdet per anställd också beror på kapitalintensiteten i produktionen är det 
intressant att studerar förhållandet mellan produktionsvärde och lönesummor.  Om vi börjar 
att titta på bruttoregionalprodukten (BRP) så visar den varje regions förädlingsvärde, d.v.s. 
värdet av alla färdiga varor och tjänster. Av naturliga skäl har olika typer av produktion olika 
nivåer av kapitalintensitet. Några industrier kräver mycket kunskap samtidigt som andra är 
mycket mer kapitalintensiva. Dessa två faktorer gör att nivåer på produktionsvärden inte alltid 
sammanfaller med nivåer på sysselsättning, befolkning och lönesummor.  

Den vänstra kartan i figur 7 nedan visar fördelningen av BRP per capita (dagbefolkning) där 
de mörkare fälten indikerar ett högre värde. Kartan visar är att det finns kommuner med stark 
kapitalintensiv industri som därmed får en hög BRP per sysselsatt person jämfört med 
kommuner som har en lägre andel kapitalintensiv produktion. Efterfrågan på produkter från 
svensk basindustri gör att många landsbygdskommuner och främst norrlandskommuner 
återfinns i toppen av en sådan rankning. Mycket av detta drivs av industrier som är kopplade 
till fasta naturresurser som gruvor och vattenkraft, där enorma produktionsvärden skapas av 
ett fåtal sysselsatta. Det finns emellertid också områden i södra Sverige som har höga 
produktionsvärden per sysselsatt, bl.a. inom kunskapsintensiva näringar.  Detta avspeglar sig 
i den geografiska fördelningen av lönesummor, som visas i den högra kartan i figur 7. När 
man jämför de båda kartorna ser man att lönesummorna har en större samvariation med 
produktionsvärdena i de tätbefolkade områdena, där merparten av de kunskapsintensiva 
näringarna finns. 

Lönesummorna registreras där man bor (nattbefolkning) vilket gör att de inte behöver 
sammanfalla med produktionen. Den geografiska fördelningen av lönesummor per capita 
styrs i hög grad av städer och deras skalfördelar. Med några få undantag har stora delar av 
norra Sverige relativt låga lönesummor per capita. De största koncentrationerna finns i 
storstadsregionerna. Där finns många lokaliseringsfördelar för både företag och hushåll, vilket 
gör att det finns en positiv samvariation mellan befolkning, sysselsättning, tillväxt av 
tjänsteföretag, andel högutbildad arbetskraft och därmed även lönesummornas storlek. Det är 
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även därför många företag ser städer som den mest attraktiva platsen för huvudkontor och 
utvecklingsverksamhet.  

I kartan i figur 8 nedan sammanförs produktionsperspektivet och marknadsperspektivet 
genom kvoten mellan de båda beräknat för alla kommuner. Mörkare skuggning betyder att det 
är relativt stora produktionsvärden och relativt låga lönesummor och visar att de båda inte alltid 
sammanfaller geografiskt och att de inte heller behöver drivas av urbaniseringen. 
Lönesummorna är det som bildar det viktiga köpkraftsunderlaget för den lokala och regionala 
marknaden.  

Produktionsvärdet per person i arbetskraften är 
jämförelsevis höga i många kommuner i norra och 
mellersta Sverige. Gapet till lönesumman är här 
relativt stora. Detta visar att vissa landsbygder ger 
stora bidrag till landets aggregerade 
produktionsvärde utan att detta ger avtryck i den 
lokala/regionala köpkraften. Landsbygden levererar 
således stora värden till de mer tätbefolkade 
områdena i form av råvaror och energi, vilket bidrar 
till konkurrenskraft och lönsamhet i andra sektorer. 
Denna produktion skapar emellertid inte särskilt 
mycket lokal tillväxt eftersom den innebär att 
resurser transfereras till mer urbana områden.   

 

 

 
Figur 7 Produktionsvärden och lönesummor i Sveriges kommuner, 2010 

 Figur 8 Relation mellan produktionsvärde och 
lönesummor, 2010 
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Att landsbygdens utveckling i hög grad bygger på lokal efterfrågan och tillväxt av en lokal 
marknad lyfts fram inom en del av litteraturen som behandlar platsutveckling utifrån teorier 
som förklarar mönster för handel och rumslig interaktion. I denna gren av litteraturen påtalas 
att utvecklingsstrategier som bygger på ett nettoutflöde av producerade varor och tjänster 
förbiser det faktum att ett sådant nettoutflöde innebär att en del av regionens produktionsvärde 
används för att finansiera aktiviteter på andra platser istället för att investeras i den egna 
regionen. Forskningen pekar på att en utvecklingsstrategi som bygger på ett handelsöverskott 
är ren merkantilism, vilket är en strategi som har förkastats av handelsekonomer under en 
lång tid.11 Att exportera mer än vad som krävs för att finansiera regionens importbehov kan till 
och med vara kontraproduktivt eftersom ett sådant överskott implicit innebär att det pågår ett 
utflöde av produktiva resurser från regionen. Detta medför att regionen har mindre resurser 
för investeringar i den egna ekonomin. En regional specialisering som bygger på produktion 
för avsättningsmarknader utanför den egna regionen kan därför hämma långsiktig tillväxt.  

Empirisk forskning visar att det snarare är regioner som har ett diversifierat näringsliv som 
har bäst förutsättningar för långsiktig tillväxt12. Landsbygdsregioner som har en stor del av sin 
ekonomi koncentrerad till råvaruproduktion har utvecklats betydligt långsammare än 
landsbygdsregioner med mer varierad näringslivssammansättning.13 Forskning visar att 
landsbygdregioner där starka tjänstesektorer vuxit fram är de landsbygder som visat mest 
positiv utveckling.  

Skillnader i produktionsinriktningar och produktionsmängd mellan olika regioner påverkar 
också det avtryck som olika produktionen i kommuntyper ger på miljö och klimat. Figur 9 
visar utvecklingen av koldioxidutsläpp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
11 Schaeffer (2000), Kilkenny & Partridge (2009) 
12 Wagner & Deller (1998), Bjerke & Johansson (2015) 
13 Goetz & Debertin (1996) 
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3.2 DE AREELLA NÄRINGARNAS UTVECKLING 
 

Trots att de areella näringarna (jordbruk, skogsbruk och fiske) endast sysselsätter ett par 
procent av arbetskraften så står den för upp emot 10 procent av sysselsättningen i vissa 
landsbygdskommuner. De råvaror som produceras av de areella näringarna är också viktiga 
för att bevara en inhemsk industri som förädlar dessa råvaror, d.v.s. livsmedelsindustri, 
trävaror och pappersindustri.   

Figur 10 visar antal sysselsatta i areella näringar och därtill kopplade förädlingsindustrier 1990 
och 2010. I alla dessa näringar har sysselsättningen minskat och allra mest har den gått ner i 
jordbruket, där den nästan halverats under perioden. Minst tillbakagång kan man observera i 
skogsbruket.  

 

 

 

 

En stor del av denna minskning i sysselsättning är en följd av teknikutveckling som möjliggjort 
att arbetskraft ersatts av maskiner. Det är därför relevant att titta närmare på hur 
sysselsättningen utvecklats i förhållande till förändringar i produktions- och förädlingsvärde i 
olika typer av kommuner. Tabell 6 visar tillväxt i sysselsättning, omsättning och 
förädlingsvärde i jordbruket. Sysselsättningen har minskat i samtliga kommuntyper, men 
minskningen har varit minst i storstadskommunerna. Detta beror sannolikt på att dessa 
regioner har jämförelsevis goda förutsättningar för jordbruk, eftersom den bördigaste 
åkermarken finns i dessa regioner. I övriga regioner har minskningen i sysselsättning varit 
ungefär lika stor. I regionerna utanför storstäderna har emellertid tillväxt i omsättning och 
förädlingsvärde varit högre än i storstadskommunerna. Tillväxten i omsättning har varit stark 
i alla kommuntyper utom i storstäderna trots att sysselsättningen minskat kraftigt. Detta 
indikerar att det skett en teknikutveckling i jordbruksföretagen där arbetskraft ersatts med 
maskinkraft. En ökad produktivitet har också stimulerat tillväxten i förädlingsvärde. 
Förädlingsvärdet har sannolikt inte har stigit särskilt mycket till följd av en ökad förädlingsgrad 
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Figur 10 Sysselsättning i areella näringar och relaterade förädlingsindustrier 1990 och 2010. 
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i jordbruksproduktionen utan är snarast ett resultat av en mer effektiv användning av 
insatsvaror.   

Tabell 6 Tillväxt i jordbrukssektorn 1990 – 2010 . Källa: SCB, egen bearbetning 

 Tillväxt 
Sysselsättning (%) 

 

Tillväxt 
omsättning (%) 

Tillväxt 
förädlingsvärde 

(%) 
Storstadskommuner -26,1 

 
6,8 20,1 

Täta kommuner nära en 
större stad 

-48,1 68,1 34,5 

Täta kommuner avlägset 
belägna 

-52,7 84,4 60,4 

Landsbygdskommuner 
nära en större stad 

-48,3 77,7 50,3 

Landsbygdskommuner 
avlägset belägna 

-50,2 82,6 45,0 

Gles landsbygd  
-47,6 

 
66,1 

 
41,7 

 

Utvecklingen inom skogsnäringen visas i tabell 7. Här har sysselsättningen vuxit i 
storstadskommuner och i landsbygdskommuner nära större städer. Tillväxt i omsättning och 
förädlingsvärde har dock utvecklats starkast i de mer avlägset belägna kommunerna, såväl de 
med tät befolkning som de med mer glesa strukturer. I jämförelse med jordbruket har 
skogsbruket haft en starkare tillväxt i omsättning och förädlingsvärde, vilket förklarar varför 
sysselsättningen inte minskat på samma vis i skogsnäringen som i jordbruket. 

  

Tabell 7 Tillväxt i skogsnäringen 1990 – 2010 . Källa: SCB, egen bearbetning 

 Tillväxt 
Sysselsättning (%) 

 

Tillväxt 
omsättning (%) 

Tillväxt 
förädlingsvärde 

(%) 
Storstadskommuner  

30,3 134,2 -48,3 
Täta kommuner nära en 
större stad -6,9 69,2 31,7 
Täta kommuner avlägset 
belägna -17,9 497,1 268,4 
Landsbygdskommuner 
nära en större stad 16,6 -10,6 64,6 
Landsbygdskommuner 
avlägset belägna -15,4 136,8 111,3 
Gles landsbygd  

-22,5 126,0 114,9 
 

Fisket sysselsätter endast ett par tusen personer i Sverige och även i denna näring har 
sysselsättningen minskat sedan 1990 (se tabell 8).  Sysselsättningen har emellertid minskat 
trots att såväl omsättning som förädlingsvärde har ökat. Särskilt förädlingsvärdet har vuxit 
kraftigt i stadskommuner och den tätortsnära landsbygden. 
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Tabell 8 Tillväxt i fiskerinäringen 1990 – 2010 . Källa: SCB, egen bearbetning 

 Tillväxt 
Sysselsättning (%) 

 

Tillväxt 
omsättning (%) 

Tillväxt 
förädlingsvärde 

(%) 
Storstadskommuner 
 -9,7 68,1 67,3 
Täta kommuner nära en 
större stad -32,1 72,0 103,9 
Täta kommuner avlägset 
belägna -31,6 254,5 350,5 
Landsbygdskommuner 
nära en större stad -38,7 103,7 179,5 
Landsbygdskommuner 
avlägset belägna -54,9 30,2 39,5 
Gles landsbygd 
 -10,7 163,1 45,7 

 

Trots att sysselsättningen i de areella näringarna minskat är det möjligt att dessa näringar ändå 
bidragit till att stimulera sysselsättning inom andra näringar på landsbygden, eftersom närhet 
till primärproduktionen kan ge lokaliseringsfördelar för relaterade näringar. Samlokalisering 
av företag inom samma näring eller inom relaterade näringar ger upphov till specialiserade 
kluster. Sådan geografisk specialisering kan bidra till att öka produktiviteten hos företagen 
som ingår i klustret. Empirisk forskning på amerikansk data visar att när man tar hänsyn till 
industrisammansättning så ger kluster på landsbygden lika stora produktivitetseffekter som 
kluster i urbana regioner. 14 Studien omfattar endast tillverkningsindustrin men visar att 
samlokalisering av företag som är kopplade till landsbygdens primärproduktion, d.v.s. kluster 
av förädlingsföretag i livsmedelsindustrin och trävaruindustrin, visar på högre 
produktivitetsvinster när klustren finns på landsbygden än när de uppträder i stadsområden. 
Dessa resultat indikerar att primärproduktion kan ge lokaliseringsfördelar för verksamheter 
som är direkta användare av de primärprodukter som de areella näringarna levererar.  

Studier av svensk livsmedelsförädling visar att livsmedelsindustrin numera är mindre 
koncentrerad till städerna än vad som var fallet under 2000-talets början. I dagsläget är 
arbetstillfällena i livsmedels tämligen jämt fördelade mellan stad och landsbygd, vilket kan 
förklaras av att den mer storskaliga livsmedelsindustrin blivit mer exportorienterad under det 
senaste årtiondet.15 Den storskaliga livsmedelsproduktionen är inte enbart inriktad på den 
inhemska marknaden och därför blir behovet av att lokalisera sig i närheten av de inhemska 
storstäderna mindre. Istället finns lokaliseringsfördelar på mindre orter, där markpriserna är 
lägre, arbetskraftstillgången god och där tillgängligheten till inhemska och utländska 
marknader via vägtransport fungerar väl.  
 
Resultat från kvantitativa skattningar baserade på data över svensk livsmedelsindustri visar 
också att det finns en korrelation mellan andel sysselsatta i primärproduktion och 
livsmedelsindustrins storlek på regional nivå. Detta tyder på att det finns lokaliseringsfördelar 
för företag inom livsmedelsförädling som relaterar till närhet till primärproduktionen. En 
region som är specialiserad mot jordbruk tenderar således att ha en stor livsmedelsindustri.16 
Studier av den svenska livsmedelsindustrin tyder på att det finns tillräckligt starka kopplingar 

                                                      
14 Gibbs & Bernant (1997)  
15 Jordbruksverket (2015) 
16 Jordbruksverket (2015) 
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mellan primärproduktion och förädlingsledet för att ge ett statistiskt observerbart mönster av 
samlokalisering mellan jordbruk och livsmedelsindustri. Detta mönster har förstärkts under 
2000-talet.17 Den småskaliga livsmedelsförädlingen sker ofta i direkt anslutning till 
primärproduktion och kan därför sägas vara direkt kopplad eller till och med utgöra en del av 
jordbrukssektorn. Samtidigt tycks den småskaliga livsmedelsproduktionen vara direkt 
beroende av närhet till en lokal marknad med stark köpkraft. 18 Detta förklarar varför de 
småskaliga livsmedelsföretagen i Sverige är i hög grad är koncentrerade till 
storstadsregionerna samt till områden som attraherar många besökare, såsom Jämtland, 
Gotland och Österlen. 
 
Flera studier tyder på att det finns kopplingar mellan besöksnäring, livsmedelsförädling och 
upplevelseindustrier kopplade till mat och måltid. Mat kan spela en central roll i ett regionalt 
kulturarv och kan vara av stor tillgång för lokal ekonomisk utveckling, särskilt på 
landsbygden.19 Det finns ett förnyat intresse för lokal kultur och tradition, och regional 
matkultur centrerad kring unika råvaror och delikatesser lyfts i flera studier fram som ett 
turistmål i sig.20 Matturism är idag ett väletablerat koncept som ofta byggs runt lokala 
råvaruproducenter i samverkan med högklassiga restauranger.21 Man kan därför se att det 
finns en korrelation mellan antal högklassiga restauranger, antal småskaliga 
livsmedelsförädlare och besöksnäringens storlek i svenska regioner. 22 Figur xx illustrerar att 
såväl turism som livsmedelsförädling är viktigare sektorer på landsbygden än i städerna. 
 
 

 
 

                                                      
17 Johansson och Norman (2010), Jordbruksverket (2015). 
18 Jordbruksverket (2010) 
19 Tregear et al. (2007) 
20 Se bl.a. Hall et. al. (2003) och Boniface (2003) 
21 Ljunggren et al. (2010) 
22 Johansson och Pettersson (2014) 

 
 Figur 11 Andel sysselsatta i livsmedelsindustrin och i besöksnäringen, 2011. Källa: SCB, egen bearbetning 
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3.3 ENTREPRENÖRSKAP OCH FÖRETAGANDE  

En viktig förutsättning för långsiktig tillväxt är att det sker en kontinuerlig förnyelse i form av 
innovationer och nyetableringar i näringslivet, vilket genererar nya företag och arbetsställen. 
Nyföretagande avspeglar en regions innovationskraft som entreprenörskap och visar 
dynamiken i en kommun. Kommuner med en hög andel nyföretagande har en större dynamik 
och därmed större potential till förnyelse och förändring. Figur 12 visar genomsnittligt antal 
nystartade företag per 1000 invånare per kommuntyp. Figuren visar att storstadskommunerna 
utmärker sig med en högre etableringsfrekvens än övriga kommuntyper. I 
landsbygdskommunerna är etableringsfrekvensen tämligen likartad. 

 

Figur 102 Genomsnittlig etableringsfrekvens per kommuntyp 2011-2013. Källa: Tillväxtanalys 

För att få en bättre förståelse för hur näringsliv och företagande ser ut i olika delar av landet 
visas andel nya företag i förhållande till alla företag i kommunen figur 13. I den vänstra kartan 
i figur 13 visas andel egenföretagare bland individer i arbetsför ålder. Det bör noteras att 
egenföretagande inte är ett perfekt mått på förnyelse eftersom egenföretagande i många fall 
inte är individens förstahands val utan en följd av begränsade anställningsmöjligheter. Detta 
gäller särskilt i glesbefolkade områden där möjligheterna till en traditionell anställning många 
gånger är begränsade. Nyföretagande uppkommer oftast till följd av en ekonomisk möjlighet 
medan egenföretagande många gånger är ett resultat av att det saknas andra möjligheter till 
försörjning. En mörkare färg i kartorna indikerar en högre andel nyföretagande respektive 
egenföretagare. Nyföretagande och egenföretagande mäts som andelar där antal nya företag 
delas med det totala antalet företag i en kommun och antal individer som är egenföretagande 
mäts som andel av totala antalet invånare i en kommun. 

Figur 13 visar att det finns stora skillnader mellan olika delar av landet. Norra Sverige uppvisar 
en hög andel egenföretagande samt nyföretagande. Detta kan bero på ett stort antal nya företag 
eller ett högt antal egenföretagande men det kan även bero på ett lägre antal företag eller 
invånare i kommunerna. 23 Den högre andelen beror med andra ord både på täljaren och 
nämnaren i kvoten. Södra Sverige har en lägre andel egenföretagande samt nyföretagande. 

 

                                                      
23 Vilket många studier bekräftar där kommuner på landsbygden till exempel har många nya företag. 
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Figur 13 Andel nyföretagande och andel egenföretagande I Sveriges kommuner, 2011 

 

Invandrare kan vara mer benägna att starta företag eller bli egenföretagare på grund av 
diskriminering på arbetsmarknaden, specifika språkkunskaper och affärskontakter.24 
Invandrare kan samtidigt vara mer benägna att ta risker. Dessa faktorer har visat sig betydande 
på individnivå men gäller även på regional nivå där andelen invandrare har visat sig vara 
positivt associerad med nyföretagande.25 Orsakerna till detta är en större efterfrågan på mer 
nischade tjänster och produkter samt avsaknaden av möjligheter till sysselsättning genom 
traditionell anställning. 

Figur 15 visar andel av alla företagare som är födda utanför Sverige. Det är tydligt att det finns 
flest företagare med invandrarbakgrund i och omkring storstadsområdena, som också är de 
mest invandrartäta regionerna. Det finns emellertid många kommuner med hög andel 
invandrare bland företagarna i hela Götaland och Svealand. Gränskommunerna Strömstad 
och Haparanda utmärker sig också med en hög andel utrikesfödda företagare.  

 

                                                      
24 Yoon, I. (1997)  
25 Cheng, S., and Li, H. (2012), Kirchhoff, B. A.m.fl (2002),  .Reynolds, P. D., Miller, B., and Maki, W. R. (1995) och  
Saxenian, A.(2000) 
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En annan viktig förutsättning för ekonomisk tillväxt och välstånd är att det finns en mångfald 
i den regionala ekonomiska miljön. Detta beror på att uthållig ekonomisk tillväxt beror på 
ekonomins inneboende förmåga till anpassning och förnyelse. Urbana miljöer har, tack vare 
sin mångfald och täthet, ofta en betydligt starkare tillväxt än befolkningsglesa miljöer. En viktig 
orsak är att urbana ekonomier har större variationsrikedom både i utbud och efterfrågan, vilket 
gör att den lokala ekonomin inte är beroende av ett fåtal aktörer eller branscher, och därför har 
lättare att hantera perioder av ekonomisk nedgång. Miljöer med stor mångfald har också bättre 
förutsättningar för innovation och förnyelse eftersom sådana miljöer samlar individer med 
olika perspektiv, erfarenheter och kunskapsbaser.  

För att mångfald ska ge upphov till kunskapsflöden och därmed ökad tillväxt är att det finns 
någon typ av kognitiv närhet mellan företagen i den lokala ekonomin.26 Med kognitiv närhet 
menas att de personer som arbetar i företagen har någon typ av gemensam kunskaps- och/eller 
erfarenhetsbakgrund som gör att man har en god förståelse för varandras verksamheter. Sådan 
kognitiv närhet identifieras som regel genom att företag tillhör samma näringsgren. Det görs 
därmed en åtskillnad mellan besläktad diversitet, d.v.s. mångfald inom näringsgrenar, och 
obesläktad diversitet, d.v.s. mångfald mellan näringsgrenar. Dessa koncept appliceras även i 
EUs regionala politik för innovation under begreppet ”smart specialisering”.27  

Ett sätt att mäta mångfald utifrån olika perspektiv är att räkna fram ett entropimått som visar 
hur en population fördelar sig över olika populationsgrupper. Entropimåttet är ett index som 
ger särskilt stor vikt till små populationsgrupper och växer exponentiellt med antal grupper i 
populationen. På så vis blir entropimåttet större när det finns många olika grupper i en 
population och ger därför en god bild av dess mångfald. Ett entropimått kan beräknas både för 

                                                      
26 Se bl.a. Noteboom, B. (2000) och Frenken, K., Van Oort, F. och Verburg, T. (2007) 
27 McCann, P. and R. Ortega-Argilés (2013) (2013) 

Figur 14 Andel företagare som är utrikes födda, 2011 
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besläktad och obesläktad diversitet. Då tidigare forskning visar att besläktad diversitet är mest 
betydelsefull är det denna typ av diversitet som avses i denna rapport. 28   

Figur 15 visar mångfald i näringslivet i Sveriges kommuner. Kartan indikerar att mångfald i 
hög grad är ett storstadsfenomen, men det finns även kommuner på landsbygden som har ett 
diversifierat näringsliv. Den glesa och mer avlägsna landsbygden har dock en liten mångfald 
av näringsgrenar vilket kan hämma tillväxten i den lokala ekonomin, dels för att det finns 
relativt få aktörer att interagera med, vilket gör att man i större utsträckning köper av och säljer 
till leverantörer och kunder i andra regioner.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forskning kring betydelsen av mångfald för tillväxt och sysselsättning visar att mångfald i 
näringslivsstruktur har en positiv effekt på tillväxt i sysselsättning. En relevant fråga i detta 
sammanhang är på vilket sätt mångfald påverkar sysselsättningstillväxten, är det genom att 
stimulera tillkomst av nya arbetsställen eller genom att stimulera tillväxt i antal sysselsatta per 
arbetsställe? Resultat från kvantitativ forskning visar att mångfald i båden näringsstruktur och 
i arbetskraftens utbildningsbakgrund har en positiv effekt på tillväxt i antal arbetsställen. Detta 
förklarar varför storstadskommuner visar på en mycket starkare tillväxt i antal arbetsställen än 
övriga kommuntyper (se tabell 9). I landets landsbygdskommuner har antalet arbetsställen 
minskat sedan 1990. I samtliga kommuntyper har den genomsnittliga storleken per 
arbetsställe minskat under perioden 1990 – 2010. Det är dock bara i stadskommuner som 
denna utveckling inneburit att mångfalden i näringslivet har ökat genom att antalet 
arbetsställen vuxit. Dessa samband visar på att mångfald tycks generera mer mångfald och 
detta självförstärkande utvecklingsmönster gör att gapet mellan städer och landsbygder ökar.  

                                                      
28 Frenken, K., Van Oort, F. och Verburg, T. (2007) 
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Figur 15 Mångfald i näringslivets struktur, 2010 
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Tabell 9 Tillväxt i sysselsättning och arbetsställen 1990-2010 

 Tillväxt i 
sysselsättning 

(%) 

Tillväxt i antal 
arbetsställen 

(%) 

Tillväxt i genomsnittligt 
antal sysselsatta per 

arbetsställe (%) 

Storstadskommuner 
 

10,27 30,33 -15,39 

Täta kommuner nära 
storstad 
 

-5,36 3,17 -8,27 

Täta kommuner, avlägsna 
 

-11,39 -13,86 2,86 

Tätortsnära landsbygd 
 

-12,58 -11,11 -1,65 

Avlägsen landsbygd 
 

-20,53 -17,14 -4,1 

Gles landsbygd 
 

-31,42 -25,77 -7,61 

 

3.4 NÄRINGSLIVETS INTERNATIONALISERING 
 

Sverige ekonomiska geografi domineras inte enbart av de tre storstadsregionerna utan också 
av vägnätet.   Många forskare inom ekonomisk geografi påtalar att transportinfrastrukturen 
har stor inverkan på den geografiska fördelningen av ekonomisk verksamhet. Det är tydligt att 
det sker en koncentration av ekonomisk aktivitet kring de största marknaderna men också 
kring viktiga noder i transportsystemet. Detta gäller inte minst för sådana verksamheter som 
inte primärt är orienterade mot inhemska marknader, utan skickar en väsentlig del av sin 
produktion till utländska marknader. 

Svenskt näringsliv kännetecknas av ett mycket högt deltagande i internationella marknader, 
både genom export och import. Inom tillverkningsindustrin exporterar mer än 80 % av 
företagen med fler an 10 anställda. Trots att varor fortfarande utgör den största delen av svensk 
export är export av tjänster under stark tillväxt. Ofta är det dock tillverkningsföretagen som 
producerar den typ av tjänster som säljs till utlandet eftersom det ofta rör sig om tjänster som 
kopplar till installation och underhåll av fysiska produkter. Detta innebär att exportföretagen 
inte har lika stark koncentration till storstadsregionerna som näringslivet i övrigt. Figur 14 
visar hur den svenska exporten (t.v.) och importen (t.h.) fördelas över landets kommuner. 
Kartorna visar att exportföretagen är relativt utspridda geografiskt medan importen är mer 
orienterad till städerna. Detta beror på att en avsevärd andel av importen utgörs av 
konsumtionsvaror som riktas direkt till slutkonsumenter. Sådana varor importeras av företag 
som finns i de områden där den inhemska marknaden är som störst. Exporten är i större grad 
lokaliserad i anslutning till landets tillverkningsindustri, som i hög grad återfinns utanför 
storstadsområdena (se tabell A1 i appendix). Kartorna i figur 14 pekar också på betydelsen av 
goda vägförbindelser då i synnerhet exportens men även importens lokaliseras i anslutning till 
landets största vägar som förbinder storstadsområdena med varandra och landet med 
kontinenten.  
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Ser man till exportintensiteten, d.v.s. hur stor andel av alla företag i en kommun som 
exporterar så kan man konstatera att exportdeltagandet tenderar att vara högre på landsbygden 
och att detta är ett mönster som förstärkts under 2000-talets inledande decennium (se figur 
13). Detta förklaras delvis av skillnaden i näringsstruktur mellan städer och landsbygder, där 
den mindre exportorienterade tjänsteproduktionen i hög grad finns i städer medan den mer 
exportbenägna tillverkningsindustrin återfinns i landsbygdskommunerna. Kartorna i figur 15 
indikerar att exportintensiteten minskar i regioner med växande tjänstesektorer och ökar i 
regioner med stark tillverkningsindustri.   

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Figur 11 Lokalisering av export och import, 2011 

Figur 127 Andel av företagen i kommunen som exporterar 
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Den regionala fördelningen av landets exportvärde 
och exportföretag visar att tillverkningsindustrins 
förmåga att konkurrera på internationella 
marknader har stor betydelse för sysselsättning och 
ekonomisk tillväxt i olika typer av landsbygder. Trots 
att Sverige under lång tid haft ett mycket 
exportorienterat näringsliv fortsätter exporten 
alltjämt att öka. Figur 18 visar procentuell tillväxt i 
totalt exportvärde i landets kommuner. Exporten har 
vuxit starkt i många regioner utanför storstäderna, 
inte minst i områden med stor råvaruutvinning. 
Denna tillväxt har i stor utsträckning drivits av den 
starka tillväxten i den globala ekonomin under 2000-
talets inledning, vilket resulterat i en mycket stark 
internationell efterfrågan på råvaror. Denna 
efterfrågeökning har också resulterat i stigande 
råvarupriser, vilket bidragit ytterligare till en stark 
tillväxt i exportvärde. Exporten har också vuxit inom 
mer förädlade produktgrupper, som följd av 
framgångsrik produktutveckling och kostnads-
effektiva produktionsprocesser.  

Den alltmer kunskapsintensiva produktionen som ligger till grund för landets export innebär 
att förmågan att konkurrera på internationella marknader i växande grad beror på 
framgångsrik forskning och innovation. Exportens struktur är intressant att studera ur ett 
innovationsperspektiv eftersom den återspeglar förmågan att introducera nya produkter på 
internationella marknader och kunskapsinnehållet i de produkter som exporteras. Det totala 
exportflödet från en kommun beror dels på antal exportföretag, dels på antal exporterade 
produktvarianter per företag och dels på exportpris per exportvolym samt dels på 
exportvolymen per produktvariant. Dessa komponenter ger en återspegling av 
innovationskraften i en region på sådant sätt som sammanfattas i Tabell 10. 

 

Tabell 10 Exportstruktur som mått på innovationsbenägenhet 

Exportvariabel Tolkning 

Antal exportföretag Antal företag som är konkurrenskraftiga på internationella 
marknader 

Genomsnittligt antal exporterade 
produktvarianter per företag 

Exportföretagens historia av att introducera nya produktvarianter 
på internationella marknader 

Genomsnittligt exportpris per 
produktvariant 

Förädlingsgraden och kunskapsinnehållet i de produktvarianter 
som exporteras 

 

 

 

 

      Figur 18 Tillväxt i exportvärde 
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Figur 19 illustrerar hur exportens struktur varierar mellan olika kommuner i landet. Kartan 
till vänster visar att antal exportföretag per kommun till stor del följer vägnätet; de kommuner 

som har många exportföretag korsas oftast av någon av landets större motorleder.  Det är också 
företrädesvis dessa kommuner som uppvisar störs variation i sin export vad gäller antal 
exportprodukter per företag (kartan i mitten av figur 19). Samtidigt är det främst 
landsbygdskommuner som visar på störst produktdifferentieringen i sitt exportflöde. Vad 
gäller exportvärde per exportvolym är det dock de mest kunskapsintensiva regionerna som har 
högst förädlingsvärde i sin export. Man måste dock observera att det finns flera kommuner i 
Norrlands inland som också har höga förädlingsvärden.  

Forskning på detta område visar att tillgänglighet till högutbildad arbetskraft och tillgänglighet 
till kunskapsintensiva företagstjänster påverkar exportstrukturen i landets kommuner. 29 
Kommuner som har hög tillgänglighet till högutbildad arbetskraft har en mer differentierad 
export och här växer exportflödet främst genom att exportflödets innehåll breddas till att 
omfatta fler produktgrupper och produktvarianter. Tillgänglighet till högutbildad arbetskraft 
har också en positiv effekt på genomsnittligt exportvärde per exportvolym. Tillgänglighet till 
kunskapsintensiva tjänster ger liknande avtryck i exportstrukturen.  För de lokala näringar som 
har en stor intern kunskapsmassa har tillgängligheten till kunskapsintensiva företagstjänster 
särskilt stor inverkan på antal exporterande företag, vilket visar på att intern kunskap ökar 
förmågan att absorbera och använda extern kunskap.30 Det är således tydligt att 
kunskapstillgång är av särskilt stor vikt för att stimulera exporttillväxt.  

Tabell 11 visar deskriptiv statistik på exportaktiviteter och exportförnyelse för riket som helhet. 
Siffrorna i tabellen visar att antal exportföretag och antal produktgrupper som exporteras är 
tämligen konstant över tid. Ser man till andelen nytillkomna företag och andel nytillkomna 
produktvarianter (d.v.s. unik kombinationer av företag och produktgrupp) kan man dock 

                                                      
29 Se bl.a. Andersson och Johansson  (2010) och Johansson et al. (2014) och Bjerke och Karlsson (2013). 
30 Se exempelvis Cantwell, John, and Feng Zhang. (2012) 

Figur 139 Exportflödets struktur I landets kommuner 2011 
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observera att det tillkommer många företag och produktvarianter i landets export. Siffrorna i 
tabellen visar att antalet produktvarianter i svensk export vuxit med drygt 20 % under perioden 
2006 – 2010. Samtidigt har hela 65 % av den totala produktstocken i landets exportflöde byts 
ut över en femårsperiod. Detta visar på att det finns en stor dynamik i exporten innehåll på 
mikronivå och att tillväxten i export i hög grad bygger på förmågan till förnyelse av exportens 
innehåll.  

Tabell 11 Exportstruktur och exportförnyelse, 2002 – 2010. Källa: SCB, egen bearbetning 

 2006 2010 
 Antal totalt Andel 

nytillkomna 
sedan 2002 

Antal 
totalt 

Andel 
nytillkomna 
sedan 2006 

Exportföretag 

 

25090 40% 24563 40 % 

Produktgrupper 

 

4597 6% 4160 7 % 

Produktvarianter (unik kombination 
av företag-produktgrupp) 

163569 65% 198665 65 % 

Forskning kring exportförnyelse visar att nya produkter oftast uppkommer i eller i närheten 
av starka kunskaps- och forskningsmiljöer. När produkterna sedan blir mer standardiserade 
kräver produktionen inte längre lika mycket kunskap och spetskompetens och produktionen 
flyttar då till områden som erbjuder lägre markpriser och god tillgång på mindre utbildad 
arbetskraft. I en global kontext innebär detta att nya och innovativa produkter utvecklas och 
marknadsintroduceras i de avancerade länderna, som har stor tillgång till forskning och 
välutbildad arbetskraft. När produkterna blivit mer standardiserade flyttar produktionen till 
lågkostnadsländer med riklig tillgång på lågutbildad arbetskraft och exporteras därifrån till alla 
möjliga destinationer på världsmarknaden.31 I en svensk kontext kan man observera att nya 
exportprodukter företrädesvis introduceras av företag som finns i eller nära 
storstadsregionerna och sedan flyttar till produktionsanläggningar i mer perifera områden.32 

                                                      
31 Vernon, R. (1966);  Hirsch, S.  (1967), och Hirsch, S. (1975) 
32Bjerke, L .,and Karlsson C, (2013) 



34 
 

En ständig uppgradering och utveckling av 
exportens innehåll gör också att man ökar 
förädlingsvärdet i de produkter som exporteras, 
vilket ger tillväxt i exportvärde per exporterad volym. 
Kartan i figur 20 visar att tillväxten i exportvärde per 
exportvolym varierar mellan olika kommuner i 
landet och är stark i de områden där det finns god 
tillgång på kunskap. Tillväxten har också varit stark i 
flera kommuner i Norrlands inland, vilket delvis kan 
förklaras av stigande råvarupriser men också av ökad 
förädlingsgrad i produktionen i flera råvarubaserade 
industrier.    

 

 

 

 

Förmågan att förnya sin export och öka förädlingsgraden i produktionen i områden som inte 
har särskilt god intern tillgång till kunskap och forskning förutsätter att företagen på olika sätt 
interagerar med kunskapsstarka aktörer i andra regioner. Förekomst av starka 
kunskapsnätverk lyfts ofta fram som en framgångsfaktor i de innovationsstarka miljöer som 
oftast observeras i kunskapstäta storstadsregioner. Innovationsmiljöer kan emellertid också 
uppträda i landsbygdsdominerade regioner men bygger då i hög grad på inter-regional och 
internationell samverkan med andra företag och organisationer.33 En typ av nätverk som tycks 
vara av särskild relevans för att stimulera såväl innovation som exportdeltagande och 
internationell konkurrenskraft är de nätverk som byggs av multinationella företagskoncerner. 
I den globaliserade ekonomin blir produktionsprocesserna allt mer fragmenterade och 
geografiskt utspridda. Multinationella företag är både en orsak till och en konsekvens av denna 
utveckling eftersom dessa företagskoncerner genom ägande skaffar sig kontroll över flera led 
i förädlingskedjan. Multinationella företag står för den övervägande delen av alla FoU-
investeringar i privat sektor i världen och är därför viktiga aktörer i den kunskapsbaserade 
ekonomin. Flera studier indikerar att tillhörighet till en multinationell företagskoncern ökar 
företagens innovationsförmåga. 34 Multinationella företag ökar också exportdeltagandet, dels 
för att företag inom sådana koncerner handlar mycket med varandra, men också för att 
multinationella företag erbjuder etablerade försäljningskanaler in på olika geografiska 
marknader.  

I Sverige finns många företags som ägs av utländska multinationella företagskoncerner. Ett 
sådant ägande innebär som regel att företagen får tillgång till ett väl fungerande 
kunskapsnätverk. Samtidigt finns nackdelar med utländskt ägande eftersom en del av 
företagens vinster transfereras till utlandsbaserade moderbolag i stället för att användas till 
lokala investeringar. Dessutom ökar risken att produktionen flyttas utomlands.  

                                                      
33 Bjerke och Johansson (2015) 
34 Bjerke och Johansson (2015), m.fl. 

 
Figur 20 Tillväxt i exportvärde per exportvolym 2000– 2011 
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Tabell 12 visar att andelen utländsk ägande varierar mellan olika kommuntyper och är störst i 
storstadskommunerna. I alla kommuntyper har dock andelen utländskt ägande ökat under 
2000-talets inledande decennium.  

 

 
Tabell 12 Förekomst av utländskt ägande per kommunkategori, andel av företagsstock, andel av total omsättning 
och andel av antal anställda 2000 och 2011. Källa: SCB, egen bearbetning 

 
Andel företag med 

utländsk 
ägande(%) 

Utländskt ägandes 
andel av omsättning 

(%) 

Utländskt ägandes 
andel av anställda 

(%) 
 2000 2011 2000 2011 2000 2011 
Storstadskommuner 2,8 3,3 31,8 39,7 24,1 30,2 
Täta kommuner nära 
en större stad 1,0 1,3 28,0 36,4 20,0 23,3 

Täta kommuner, 
avlägset belägna 0,8 1,0 20,6 25,8 16,8 18,1 

Landsbygdskommuner 
nära en större stad 0,6 1,3 20,1 28,5 18,9 21,9 

Landsbygdskommuner, 
avlägset belägna 0,6 0,8 23,0 28,1 18,7 18,5 

Gles landsbygd 0,4 0,7 6,3 11,2 6,8 10,5 
 

 

4 SYSSELSÄTTNING OCH KOMPETENSFÖRSÖRJNING I 

OLIKA TYPER AV REGIONER 

En stor del av regioners tillväxt och utveckling är beroende av de möjligheter som finns för 
individers sysselsättning men även för företagens möjligheter att hitta arbetskraft. Detta är vad 
vi kan kalla för utbudet och efterfrågan på arbetsmarknaden och denna sektion av rapporten 
speglar dessa två delar för Sveriges olika typer av kommuner. Som vi såg i sektion 3 så finns 
det betydande likheter mellan städernas och landsbygdernas sysselsättningstillväxt vilket kan 
leda oss till att anta att även efterfrågan på arbetskraft på många sätt kan se likartad ut. 
Tjänstesektorn är en av de starkast växande branscherna och är sådan att den i stor 
utsträckning efterfrågar högutbildad arbetskraft. I och med denna utveckling har kommuners 
och regioners möjlighet till kompetensförsörjning fått en allt större betydelse. Det är viktigt att 
poängtera att detta inte nödvändigtvis behöver betyda att utbud och efterfrågan på arbetskraft 
behöver vara samlokaliserade. Däremot krävs det att dessa är så pass nära varandra eller kan 
interagera med varandra på ett så pass effektivt sätt att de kan vara lokaliserade på olika ställen 
utan allt för höga transaktionskostnader. Därför kommer denna sektion delvis ha en 
tillgänglighetsansats snarare än enbart geografiskt avstånd.  
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4.1 SYSSELSÄTTNING I OLIKA TYPER AV REGIONER 

Om vi börjar med sysselsättningen och ser hur andelen förvärvsarbetande av den arbetsföra 
befolkningen (även kalla förvärvsgrad) har utvecklats mellan 1985 och 2013. Andelen 
förvärvsarbetande visar hur många i arbetsför ålder som har ett arbete vilket även innebär att 
det visar hur många i arbetsför ålder som inte är i arbete. Detta är inte nödvändigtvis detsamma 
som att dessa är i arbetslöshet eftersom en vissa andel av dessa exempelvis kan vara under 
utbildning. Däremot så ger det en jämförelse mellan kommuntyper över försörjningsbördan 
för de som är i arbete.  

I figur 21 ser vi att de sex olika kommunkategorierna generellt sett följer varandras utveckling 
och har en kronologisk fallande ordning från tätaste kommuntypen ner till den glesaste, d.v.s. 
storstadskommuner har den högsta förvärvsgraden. Vi ser även att fluktuationerna har varit 
något större. Toppar och dalar uppstår mer frekvent medan de täta kommunerna har en 
jämnare utvecklingskurva. En förklaring till detta kan vara att sysselsättningsmöjligheterna är 
fler till antalet i tätare regioner vilket kan betyda att individer kan parera en konjunkturnedgång 
i en bransch med att skaffa sysselsättning i en annan. Denna möjlighet kan vara mer 
begränsad i glesare strukturer med lägre diversitet. En sak att notera är utvecklingen efter 2010 
där de landsbygdskommuner som är allra mest avlägset belägna får en något högre andel 
förvärvsarbetare jämfört med de landsbygdskommuner som är avlägset belägna. Orsaken till 
detta är svår att fastställa och det krävs några år till i tidsserien för att se om denna utveckling 
håller i sig. En möjlig förklaring kan ändå vara den finanskris som bröt ut 2008 som påverkade 
Sverige och följdes av stora industrivarsel vars produktion inte oftast inte är beläget i de allra 
mest glesa strukturerna. Samtidigt så steg den svenska turistindustrin kraftigt även under och 
efter finanskrisen vilket är industri som har en relativt stark position i de allra glesaste 
kommunerna såsom i exempelvis Härjedalen (se karta över turismens lokalisering i figur A1).   
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Figur 14 Andel förvärvsarbetare (förvärvsgrad) i åldrarna 16 och äldre, utveckling mellan 1985 och 2013 per 
kommunkategori 

I figur 22 bekräftas bilden av att förvärvsgraden till viss del är korrelerad med 
befolkningsstorlek. Där visas sambandet mellan befolkningstäthet (logaritmerad) och 
förvärvsgraden för kommunerna i Sverige. Det finns ett positivt samband mellan befolkning 
och förvärvsgrad men figuren visar även att många kommuner har en högre förvärvsgrad än 
vad de borde ha givet sin befolkningsstorlek. Samtidigt finns det ett antal kommuner som har 
en lägre förvärvsgrad givet befolkningsstorleken.  
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Om vi istället tittar på antalet förvärvsarbetare så visar figurerna 23 och 24 tillväxten (indexerad) 
för dagbefolkning respektive nattbefolkning (notera att tidsserierna är brutna i början). Med 
förvärvsarbetande dagbefolkning (enligt definition från SCB) avses förvärvsarbetande som 
redovisas efter arbetsställets geografiska belägenhet t.ex. alla som har sitt förvärvsarbete i 
Örebro kommun oberoende av var de är folkbokförda.35  

I figuren nedan för dagbefolkning ser vi att de olika kommuntyperna har haft likartad 
utveckling sedan 1993 men förefaller ordna sig i tre huvudgrupper. Den första är de glesaste 
kommuntyperna, där de som är de allra glesaste och längst bort från städerna har i början av 
tidsperioden ett minskat antal förvärvsarbetande dagbefolkning. Detta inträffar tidsmässigt 
med senare delen av den konjunkturnedgång som infann sig under 1990-talets finanskris. 
Något färre fluktuationer återfinns i de landsbygdskommuner som är avlägset belägna men 
dessa båda kommuntyper har en liknande utveckling.  

Den andra gruppen i figuren är de som kategoriseras som storstadskommuner. De har haft 
en tillväxttakt som är mycket högre än de övriga och har inte haft några skarpa nedgångar men 
inte heller några skarpa uppgångar. Den tredje grupperingen är de kommuner som är belägna 
mellan glesaste landsbygden och de största städerna. Dessa har haft en något jämnare 
utveckling. Orsaken till detta kan dels vara att dessa kommuner i större utsträckning tenderar 
att vara bostadskommuner med utpendlande befolkning i och med deras relativt sett högre 
tillgänglighet än de mer avlägset belägna landsbygdskommunerna.  

 

 

                                                      
35 I den regionala redovisningen ingår även personer med växlande eller okänd arbetsplats. Dessa förvärvsarbetande 
ingår som dagbefolkning i den kommun i vilken de är folkbokförda. Undantag är kommunalt anställda med okänd 
arbetsplats. Dessa personer ingår som dagbefolkning i den kommun i vilken de är anställda. Personer som är anställda i 
svenska företag utomlands eller på havet ingår inte i den regionala redovisningen av dagbefolkningen. 
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Om vi istället tittar på den förvärvsarbetande nattbefolkningen så presenteras dess utveckling 
från 1993 här nedan. Med förvärvsarbetande nattbefolkning avses den förvärvsarbetande 
befolkningen och redovisas efter bostadens geografiska belägenhet. Benämningen 
nattbefolkning har således ingenting med arbetstidens förläggning att göra.36  

Utvecklingen av nattbefolkningen har haft en utveckling med färre fluktuationer än den 
utveckling som ses för dagbefolkningen. Detta torde orsakas av att rörligheten mellan jobb är 
större än rörligheten mellan bostäder. För en familj är det exempelvis i många fall lättare att 
en eller båda vuxna i hushållet väljer att pendla vid en situation där en eller båda blir 
arbetslösa.37 Utvecklingen av nattbefolkningen följer således långsammare och mer 
strukturella trender, där urbaniseringen driver på utflyttning från landsbygden med en högre 
försörjningsbörda som följd för de som bor kvar.  

 

 

Ett ytterligare perspektiv på sysselsättningen är relationen mellan de båda måtten som 
presenterats ovan. Detta kan ges genom kvoten mellan dagbefolkningen och nattbefolkningen. 
I de fall kvoten är högre är dagbefolkningen större än nattbefolkningen vilket visar på en 
kommun med inpendling. Om kvoten är under 1 är dagbefolkningen mindre än 
nattbefolkningen vilket visar på en kommun med utpendling. Förenklat kan dessa kallas för 
arbets-, respektive boendekommun givet mönstret för dess in-, och utpendling. Utvecklingen 
av denna kvot visas i figur 25 men de långsiktiga förändringarna är relativt små. Däremot finns 
det delar av figur 25 som är viktiga att lyfta fram. 

                                                      
36 Personer som är folkbokförda i Sverige och anställda i svenska företag utomlands eller på havet ingår i den 
regionala redovisningen av nattbefolkning. 
37 Se teori om tied stayer och tied mover, exempelvis Bielby & Bielby, (1992). 
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De kommuner som karaktäriseras som storstadskommuner har den överlägset högsta kvoten 
vilket därmed innebär att dagbefolkningen är relativt sett mycket högre än nattbefolkningen. 
I dessa kommuner är det många som pendlar in för arbete men pendlar sedan därifrån för 
boende. Det är rimligt att anta att en relativt stor andel av dessa individer exempelvis bor i de 
landsbygdskommuner som ligger omkring de stora städerna. Denna förklaring stärks om vi 
ser till den andra gruppen av kommuner- vilka är Landsbygdskommuner nära en större stad. 
Dessa har den överlägset lägsta kvoten mellan dag-, och nattbefolkningen vilket visar att de har 
en liten dagbefolkning givet dess nattbefolkning, d.v.s. de kan beskrivas som 
utpendlingskommuner eller boendekommuner.  

Därutöver samlas de fyra övriga kommunkategorierna i mitten. De täta kommunerna som 
ligger avlägset belägna har en kvot som är oförändrat omkring 1 vilket innebär att dag, - och 
nattbefolkningen är ungefär lika stora. De tre övriga har en kvot som är något under 1.  

Relationen mellan dessa tre grupper, en med hög kvot, en med en låg kvot och en grupp av 
däremellan visar på ett tydligt förhållande mellan kommuner, deras funktion på 
arbetsmarknaden respektive bostadsmarknaden. Detta är intressant ur perspektivet 
lönesummor och skatteintäkter eftersom individer betalar skatt i sin boendekommun vilket 
innebär de kommuner med stor utpendling har en relativt stor lönesumma och en stor 
skattebas och ett relativt sett lägre produktionsvärde. I de kommuner som istället har en stor 
inpendling är förhållandet det motsatta. I de tätaste kommunerna behöver detta inte vara ett 
problem eftersom individer även konsumerar på dessa arbetsorter samtidigt som lönenivån i 
genomsnitt är högre. Det kan däremot vara en större utmaning för de glesare kommunerna 
som har en dag- och nattbefolkning som är ungefär lika stora samtidigt som de står inför 
problemet med en åldrande befolkning.  

 

I och med att förändringarna av kvoten mellan dag- och nattbefolkning utvecklas långsamt 
finns det anledning att disaggregera den ner till kommunnivå. I figur 26 visar därmed kvoten 
för varje kommun 1993 och 2013. Även på denna nivå är förändringarna generellt sett små 
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men det går möjligen att se att ett antal kommuner särskiljer sig något. Om vi fokuserar på 
norra Sverige så har exempelvis Kiruna, Gällivare och Arjeplog gått från att vara kommuner 
med en dag/natt-kvot som är under eller omkring 1 till att istället vara kommuner med relativt 
stor inpendling (d.v.s. en relativt hög kvot som överstiger 1). Åt motsatt håll har istället Lycksele 
utvecklats och i och med att de även har haft en minskande nattbefolkning betyder det att 
dagbefolkningen torde ha minskat relativt mycket.  

Den sammanställning som har presenterats i detta stycke, tillsammans med beskrivning av 
näringslivsstrukturen och industriutvecklingen har gett en överskådlig bild av landsbygden 
och staden som två kommunkategorier som ur många perspektiv liknar varandra, främst vad 
gällande vilka branscher som växer och vilka som minskar i storlek. Däremot tycks det finnas 
större skillnader mellan kommuner i termer om var individerna arbetar och detta följer mycket 
av den befolkningsstatistik som också visats tidigare i rapporten. I termer av 
arbetsmarknadens dynamik så handlar detta om utbudet, som är de individer som arbetar i 
kommunen, eller de som väljer att pendla och arbeta i någon annan kommun. Utbudet och 
dess relation till kompetensförsörjningen och betydelsen av tillgänglighet visas i de två 
nästföljande sektionerna.  

4.2 RÖRLIGHET PÅ ARBETSMARKNADEN 
 

Antalet lokala arbetsmarknadsregioner (LA) i Sverige har nära halverats sedan mitten på 1980-
talet vilket innebär att regionerna har blivit större. I figur 27 visas förändringen av antalet LA-
regioner mellan 1985 och 2013 och denna regionindelning bygger på faktiskt 

Figur 16 Kvot mellan dagbefolkning och nattbefolkning för varje kommun 1993 och 2013 
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pendlingsmönster av förvärvsarbetande och är ett statistiskt begrepp som har funnits sedan 
1990-talet. Antalet arbetsmarknadsregioner baseras på den dagliga arbetspendlingen över 
kommungränserna vilket för att de över tid fungerar som ett mått på regionförstoring. Det 
innebär alltså att regioner växer samman på grund av en större inter-regional integration och 
denna förstoring har gått fortare i södra och mellersta Sverige än i norra Sverige, där 
pendlingsavstånden generellt sett är betydligt längre. Allra snabbast har utvecklingen varit runt 
våra tre storstadsregioner och universitets- och högskoleorterna.  

 

Figur 27 Förändring av antalet lokala arbetsmarknadsregioner mellan 1985 och 2013 

Hastigheten på regionförstoringen grundar sig därmed i människors faktiska rörlighet i 
geografin och arbetspendling är ett sådan mått. I kartorna nedan (figur 28) presenteras 
andelen arbetspendlare av antalet sysselsatta per kommun 1990 och 2011. Där syns tydligt 
varför antalet arbetsmarknadsregioner har minskat markant och varför regionförstoringen har 
haft ett snabbare förlopp i de södra och mellersta delarna än i de norra kommunerna. Vad som 
är tydligt är att arbetspendlingen är nära nog densamma i Stockholm, Göteborg och Malmö 
men att ”radien” med mörka fält kring dessa har ökat i längd. Fler människor pendlar alltså 
längre avstånd från dessa storstadsregioner.  

I norra Sverige är det ett par kommuner som särskilt utmärker sig 1990 såväl som 2011. Dessa 
är Krokom och Boden, som är två till ytan relativt stora kommuner men ändå en stor andel 
arbetspendlare till andra kommuner. Timrå och Vännäs är också kommuner i norra Sverige 
som har en relativt stor andel arbetspendlare men dessa kommuner är relativt små till ytan 
och ligger nära större arbetsmarknader såsom Sundsvall, Härnösand och Umeå.  
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I tabell 13 visas andel pendlare 1990 och 2001 för respektive kommunkategori. Där bekräftas 
vad som ovan beskrevs och vad som översiktligt visades. Den tätare typen av kommuner har 
en större andel av de sysselsatta som pendlar över kommungränsen för sitt jobb. De största 
andelen pendlare har de kommuner som antingen är stora i sig (storstadskommuner) eller 
som tenderar att ligga nära större arbetsmarknader (täta kommuner nära en större stad och 
landsbygdskommuner nära en större stad). Alla kommuntyper har fått en ökad andel pendlare 
under dessa dryga 20 år men ökningen är minst i storstadsområdena och i 
landsbygdskommunerna mycket avlägset belägna. Förklaringen till att dessa två är relativt 
oförändrade är troligtvis inte densamma för dem båda. Storstadsområdena är ofta små till ytan 
och har under lång tid förtätats med de omkringliggande kommunerna så att 
arbetspendlingen har haft lång tid att etablera sig. För landsbygdskommunerna som är mycket 
avlägset belägna är möjligheterna av naturliga skäl svårare. De geografiska avstånden till 
arbetsmarknaderna är större och är så pass stora att förtätningen går mycket långsamt.  

 

 

 

Figur 28 Andel pendlare av sysselsatta per kommun (boendekommun) 1990 och 2011 (observera att minsta andel 
är 1990 är 0 med anledning av att kommunerna Nykvarn, Gnesta, Trosa, Bollebygd och Lekeberg då ännu var 
egna kommuner).  
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Tabell 13 Andel pendlare 1990 och 2011 före respektive kommunkategori 

 Andel 
pendlare 
1990 

Andel 
pendlare 
2011 

ökning 
(%) 

Täta kommuner nära 
en större stad 
 

0,26 0,36 38,5 

Täta kommuner 
avlägset belägna 
 

0,15 0,21 40,0 

Storstadskommuner 
 

0,55 0,61 11,1 

Landsbygdskommuner 
nära en större stad 
 

0,29 0,39 34,5 

Landsbygdskommuner 
mycket avlägset belägna 
 

0,14 0,16 14,3 

Landsbygdskommuner 
avlägset belägna 

0,19 0,25 31,6 

 

Det är inte enbart geografiskt avstånd som avgör storlek och hastighet på regionförstoring utan 
självfallet även infrastruktur. En förbättrad infrastruktur innebär att transporter över 
kommungränser kan öka i antal och öka i längd men inte nödvändigtvis ökat i tid. 
Infrastrukturen ger förutsättningar för transporter på korta och långa avstånd och detta talas 
ofta om i termer av tillgängligheter. Infrastrukturen binder samman en region så att alla dess 
delar bildar en enhet och avgörs därmed av hur långt man kan förflytta sig inom en viss tid.  

Senare års studier har visat att frekventa resor – som arbetspendling och möten mellan 
företag– har en särskilt stor tidskänslighet vid kontaktavstånd inom intervallet 20-45 minuter. 
Förkortas avståndet inom det detta intervall ökar antalet resor mycket kraftigare än vid 
förkortningar bortom gränsen 45-50 minuter.  38 Dessa tidsavstånd avser själva resan och 
inkluderar inte anslutnings- och avslutningsresor vid tågresande. För en stor andel kommuner 
i Sverige är det genomsnittliga pendlingsavståndet inom kommunen omkring 10 minuter. 
Motsvarande avstånd mellan kommuner i samma region är mellan 15 och 45 minuter. 
Slutligen så är det genomsnittliga pendlingsavståndet mellan destinationer i olika regioner 45 
minuter eller mer. 

Utifrån detta resonemang kan tillgängligheten preciseras och operationaliseras. Om man 
avser tillgänglighet som att ”lättheten att interagera” över avstånd. Lättheten minskar med 
större avstånd och mindre utbud av det man avser att mäta tillgängligheten till. Man bör 
särskilt observera att tillgängligheten kan höjas antingen genom att minska hur lång tid det 
tar att transportera (tidsavståndet) eller genom att öka storleken på utbudet av det man mäter 
tillgängligheten till.  

                                                      
38 Se Johansson Klaesson och Olsson (2002) och Johansson Klaesson och Olsson (2003) 
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Olika städer, tätorter, kommuner och regioner har olika funktioner och deras tillgängligheter 
har betydelse för tillväxt av exempelvis arbetsplatser, befolkning, köpkraft, sysselsättning men 
därigenom även städer och landsbygds kompetensförsörjning. Man kan uttrycka det som att 
både företag och produktionsfaktorer (arbetskraft, kapital och naturresurser) lättare når 
varandra i en tätare region. Arbetsmarknaden och dess utbud och efterfrågan på arbetskraft är 
ett exempel att förtydliga en diskussion om regionförstoring och dess relation till stad- och 
landsbygdsutveckling. I kartorna nedan visas ett perspektiv på tillgängligheter på 
arbetsmarknaden. De visar den totala tillgängligheten (inom kommun, inom region samt 
utanför regionen) till arbetstillfällen i alla kommuner 1990, 2001 och 2011, d.v.s. efterfrågan 
på arbetskraft. Två viktiga slutsatser går att dra utifrån dessa kartor. Den första är den att 
tillgängligheten är störst i södra och mellersta Sverige i allmänhet och i de tre 
storstadsområdena i synnerhet. Den andra slutsatsen är den att relationen mellan kommuner 
har ändrats mycket lite under dessa 20 år. De regioner med stor tillgänglighet 1990 är även 
de som har störst tillgänglighet 2001 och 2011, med skillnaden att all tillgänglighet har ökat. 
Detta är tätt sammanlänkat med de långsiktiga befolkningstrender som visas i denna rapport, 
d.v.s. att tillväxt tenderar att vara stigberoende.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 KOMPETENSFÖRSÖRJNING I STÄDER OCH LANDSBYGDER 
 

En av huvudkomponenterna för ekonomisk tillväxt är kompetensförsörjningen. Under en lång 
tid har forskningen lyft kunskap som betydelsefullt för exempelvis produktivitet men även för 
entreprenörskap, förnyelse och innovation. Kunskap är emellertid ett komplext begrepp, 

Figur 179 Total tillgänglighet till arbetsställen I Sveriges kommuner 1990, 2001 och 2011 



46 
 

främst för att det är ett begrepp med många olika beståndsdelar. Men om vi initialt uppehåller 
oss vid den formella utbildningen så visar figurerna 30 och 31 andelen av den arbetsföra 
befolkningen i respektive utbildningsnivå för åren 1990, 2000 och 2013. I stadskommunerna 
har andelen med ”enbart” förgymnasial utbildning kraftigt minskat under denna tidsperiod 
samtidigt som alla de tre övriga utbildningsnivåerna ökat i andelar.  

 

Figur 30 Städers andel befolkning i åldrarna 20-74 per utbildningsnivå i 1990, 2000 och 2013 Källa SCB (rAps-
RIS), egen bearbetning 

 

 

Figur 18 Landsbygders andel befolkning i åldrarna 20-74 per utbildningsnivå i 1990, 2000 och 2013 Källa SCB 
(rAps-RIS), egen bearbetning 
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Som arbetsgivare (arbetsmarknadens efterfrågan) behöver man inte vara begränsad av den 
enskilda kommunens kompetensinnehåll utan tillgänglighet till relevant kunskap. Sverige har 
successivt fått större regioner, ökad pendling över kommungränser och ett ökat 
kunskapsinnehåll i produkter och tjänster. Det är idag möjligt att i större utsträckning bo en 
kommun och jobba i en annan varav en tillgänglighetsansats även här är relevant. I figur 32 
visas den totala tillgängligheten till högutbildade individer per kommun 1990, 2001 och 2011. 
Den visar precis som i tillgänglighet till sysselsättningstillfällen att relationen mellan stad och 
landsbygd inte har förändrats nämnvärt men att tillgängligheten totalt sett har ökat.  

 

En faktor som påverkar tillgängligheten till högutbildad arbetskraft är möjligheten att utbilda 
sig. Under andra halvan av 1900-talet genomgick svenskt högre utbildningsväsen ett antal 
större reformer där ett av syftena vara att öka men även geografiskt utjämna 
kompetensförsörjningen i Sverige. Högskolereformen 1993 innebar en stor decentralisering 
av lärosäten och en betydande avreglering och decentralisering av beslut. I figur 33 visas de 
kommuner som idag har en högskola eller ett universitet. Där I södra Sverige är den relativt 
jämnt fördelar i geografin medan i de glesare delarna i norra Sverige enbart har ett fåtal och 
där de främst är förlagda längs kusten såsom Luleå- och Umeå universitet.  

Figur 32 Total tillgänglighet till högutbildade 1990, 2001 och 2011 i Sveriges kommuner 
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Frågan är då om kompetensförsörjningen har ökat och framförallt om den har blivit jämnare 
fördelad över landet. Huruvida kompetensförsörjningen har ökat visas i figur 34 som är tre 
kartor över andelen av nattbefolkning med högre utbildning (minst 3 år på högskola och/eller 
universitet) i varje kommun 1990, 2000 och 2013. Mörkare fält innebär större andel av 
kommunbefolkningen som är högutbildade och i dessa tre är fältindelningen konstant över 
tid så det allra mörkaste fältet är samma andelsstorlek 1990 som den är 2000 och 2013.  År 
1990 var det enbart tre kommuner i Sverige som hade en befolkning där mellan 30 och 50 
procent var högutbildade. Dessa var Uppsala, Lund och Täby. Tio år senare, 2000 har dessa 
kommuners andelar minskat (förutom Lund) och ett antal kommuner, stad och landsbygd har 
ökat sin kommunala kompetensförsörjning. Den stora förändringen sker dock under de 13 
nästföljande åren då majoriteten av de kommunerna med mycket låga andelar 1990 och 2000 
har ökat sin lokala kompetensförsörjning och det är enbart ett fåtal kommuner som har ”dragit 
iväg”. Så ur detta perspektiv har det skett en geografisk utjämning av kompetens.  

Figur 33 Kommuner som har högskola och/eller universitet 
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En ännu tydligare bild på huruvida det har skett en geografiskt jämnare föredelning av 
utbildade individer över Sveriges alla kommuner är den över fördelningen av alla Sveriges 
högutbildade individer. I de tre kartorna i figur 35 visas var dessa högutbildade personer har 
sitt boende 1990, 2000 och 2013. De mörkare fälten innebär en större andel av Sveriges alla 
högutbildade personer och ljusare betyder en mindre andel. Utifrån dessa kartor, kan vi dra 
ett antal viktiga slutsatser. Den första är att de högutbildades lokalisering starkt följer 
befolkningstätheten generellt, d.v.s. runt storstadsregionerna och längs med norrlandskusten. 
Den andra är att det de facto finns kommuner som har minskat sina andelar av Sveriges alla 
högutbildade personer- de har alltså ”tappat” kompetens mellan 1990 och 2013.  

 

 

 

Figur 194 Andel av befolkning med högre utbildning (minst 3 års eftergymnasiala studier) i Sveriges kommuner 
1990, 2001 och 2011 
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Bilden blir ännu tydligare om vi fokuserar på figur 36 som visar kommuners tillväxt (1990-
2013) i termer av andelar av Sveriges alla högutbildade, d.v.s. vilka kommuner har haft störst 
attraktionskraft på denna del av befolkningen. Där ser vi att, trots att antalet högutbildade inte 
nödvändigtvis har minskat så har den i de flesta kommuner minskat i relativa termer. De 
mörkast röda kommunerna i figuren är de kommuner som har haft den största minskningen 
av Sveriges alla högutbildade. Alla röda färger innebär en minskad andel av Sveriges 
högutbildade. De gröna kommunerna är de kommuner var andel av Sveriges alla högutbildade 
har ökat. Om vi jämför de gröna kommunerna med kartan som visades innan, d.v.s. 
lokalisering av högre utbildning så syns det att de ökande kommunerna antingen är dessa 
kommuner eller är en närliggande kommun.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 35 Respektive kommuns andel av Sveriges alla högutbildade 1990, 2001 och 2011 
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I tabell 14 visas de 20 kommuner med starkast tillväxt av andel av Sveriges alla högutbildade. 
I denna lista finner vi 4 kommuner som i sig definieras som storstadskommuner där Malmö 
exempelvis har ökat sin andel som bostadskommun till Sveriges alla högutbildade allra mest 
(49 %). Men majoriteten av dessa ”topp-20” kommunerna är de kommuner som är täta men 
kanske främst ligger nära en större stad, såsom Värmdö som har ökat allra mest (67 %). Där 
finns också exempelvis Habo som ligger inom pendlingsavstånd till Jönköping, vars högskola 
delvis är ett resultat av högskolereformen 1993. Fyra av kommunerna i listan kategoriseras 
som landsbygdskommuner och är alla landsbygdskommuner nära en större stad. Vaggeryds 
större stad, är liksom Habo, Jönköping. Mörbylånga ligger nära Kalmar, Ale men även 
Vårgårda ligger nära Göteborg,   

 

 

 

 

 

 

Figur 36 T.v andel av Sveriges alla högutbildade: procentuell tillväxt mellan 1990-2013. T.h 
lokalisering av Sveriges högskolor och universitet.  
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Tabell 64 De 20 kommuner med störst procentuell tillväxt (1990-2013)  av andel av Sveriges alla högutbildade  

Kommun Kommuntyp Tillväxt andel av Sveriges 
alla högutbildade 

Värmdö Täta kommuner nära en större stad 66,8 
Malmö Storstadskommuner 48,7 
Sundbyberg Storstadskommuner 41,7 
Habo Täta kommuner nära en större stad 36,1 
Solna Storstadskommuner 35,4 
Vaggeryd Landsbygdskommuner nära en större stad 30,8 
Kävlinge Täta kommuner nära en större stad 27,7 
Varberg Täta kommuner nära en större stad 27,6 
Vårgårda Landsbygdskommuner nära en större stad 25,5 
Eslöv Täta kommuner nära en större stad 23,3 
Huddinge Storstadskommuner 21,1 
Vaxholm Täta kommuner nära en större stad 21,1 
Åstorp Täta kommuner nära en större stad 20,3 
Ale Landsbygdskommuner nära en större stad 20,0 
Kumla Täta kommuner nära en större stad 18,5 
Jönköping Täta kommuner nära en större stad 18,2 
Höör Täta kommuner nära en större stad 18,0 
Trelleborg Täta kommuner nära en större stad 17,4 
Mörbylånga Landsbygdskommuner nära en större stad 17,3 
Borås Täta kommuner nära en större stad 16,9 

Denna utveckling kan med fördel jämföras med de sex kommunkategoriernas tillväxt av 
lönesummor. Detta visas i tabell 15 och med anledning av brist på tillgänglig data är serien 
begränsad till 2002-2010 vilket därmed inte ger en korrekt avspegling av förändrad fördelning 
av Sveriges kompetensförsörjning mellan kommuner. I tabellen finner vi dock de 20 
kommuner med högst lönesummetillväxt och det är det inte främst storstadskommunerna 
som har haft starkast tillväxt utan den har främst skett i kommuner som befinner sig på 
pendlingsavstånd till de stora städerna. Det finns ett antal kommuner som särskiljer sig, Åre, 
Karlsborg, Båstad, Arjeplog och Tjörn som alla definieras som landsbygdskommuner.  
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Tabell 7 Lönesummetillväxt mellan 2002 och 2010 

Kommun Kommuntyp Lönesummetillväxt 
2002-2010 (%) 

Öckerö Täta kommuner avlägset belägna 67,69 
Värmdö Täta kommuner nära en större stad 64,32 
Gällivare Täta kommuner avlägset belägna 63,38 
Åre Landsbygdskommuner avlägset belägna 62,23 
Karlsborg Landsbygdskommuner avlägset belägna 62,16 
Kiruna Täta kommuner avlägset belägna 59,57 
Strömstad Täta kommuner avlägset belägna 58,97 
Staffanstorp Storstadskommuner 58,22 
Älmhult Täta kommuner nära en större stad 57,73 
Vallentuna Täta kommuner nära en större stad 56,31 
Salem Storstadskommuner 53,83 
Båstad Landsbygdskommuner nära en större stad 52,96 
Varberg Täta kommuner nära en större stad 51,57 
Arjeplog Landsbygdskommuner mycket avlägset belägna 51,53 
Lund Storstadskommuner 51,20 
Tjörn Landsbygdskommuner nära en större stad 50,75 
Kungsbacka Täta kommuner nära en större stad 50,70 
Vellinge Storstadskommuner 50,27 
Härryda Täta kommuner nära en större stad 50,25 

 

I den akademiska litteraturen brukar man benämna kunskap i ett bredare perspektiv som 
humankapital. I detta ligger naturligtvis formell utbildning men det innehåller även den 
ackumulerade kunskap och erfarenhet som individer skapar under arbetsliv och fritid. Under 
andra halvan av 1900-talet började det talas om vikten av ett diversifierat kunskapsutbud och 
under 1980-talet kan det sägas att diskussionen om betydelsen av kreativitet inleddes. Detta 
ingår alltså också i en region eller i en kommuns kunskapsbas eller samlade humankapital.  

Som redan tidigare nämnts så är en viktig del av svensk näringslivsutveckling den ökande 
andelen kunskapsintensiva företagstjänster. Dessa är viktiga ur ett företagarperspektiv 
eftersom de ofta är stödtjänster till tillverkningsindustrin men även till andra tjänster. Dessa 
kunskapsintensiva företag skapar sysselsättningstillfällen till ens stor del av den högutbildade 
delen av arbetskraften. Därför finns det ur perspektivet städers- och landsbygders 
kompetensförsörjning ett särskilt intresse att visa på tillgängligheten till dessa 
kunskapsintensiva företagstjänster. 39 Man kan anse detta vara ett mått på hur stor diversiteten 
är i utbudet av sådan kunskap som förmedlas via tjänstemarknaden men det visar även på hur 
stor ”valmöjlighet” en högutbildad individ har att nå en sådan typ av jobb utifrån sin 
lokalisering i en viss given kommun. 

                                                      
39 Med kunskapsintensiva tjänster avses de näringar som ingår under SNI 61, 65, 66, 67, 70, 72, 73 och 74, där minst 30 
% av arbetskraften har högskoleutbildning. 
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En stor tillgänglighet skapar större möjligheter att matcha sin kompetens till ett jobb som 
passar bäst.  Figur 37 visar tillgängligheten av sådana kunskapsintensiva företagstjänster och 
den visar att utbudet är starkast i storstadsregionerna. Man kan även observera att 
kranskommunerna till större städer har en bättre tillgänglighet till kunskapsintensiva 
företagstjänster än kommuner som har längre restidsavstånd till större städer.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett annat perspektiv på kompetensförsörjning är att se till den mångfald som finns i 
arbetskraften med avseende på individers utbildningsbakgrund och yrkestillhörighet. Vi vet 
från tidigare forskning att diversitet stimulerar tillväxt och spridning av kunskap.40 Ett större 
utbud av exempelvis kunskap men även av exempelvis tjänster skapar också en större 
möjlighet att matcha utbud och efterfrågan.  

Mångfald kan beräknas utifrån ett entropimått, som är ett index som kan speglar diversiteten 
i arbetskraftens sammansättning. Mångfald i termer av utbildningsbakgrund respektive 
yrkestillhörighet visas i figur 38 nedan. Mångfald i utbildning ser ut att ha en något starkare 
koncentration mot större städer och universitetsstäder medan mångfald i av yrkestillhörighet 
har en jämnare fördelning över landet. Denna skillnad är vad man kan vänta given att 

                                                      
40 Se exempelvis (Attaran, 1986; Desrochers, 2001; Quigley, 1998) 
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Figur 207 Tillgänglighet till kunskapsintensiva 
företagstjänster, Källa: SCB, egen bearbetning.  
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humankapital, som vi redan visat generellt sett är koncentrerat till de största och tätaste 
regionerna och till kommuner som har en högskola och/eller universitet.  

   

 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 38  Tv mångfald i utbildning och th yrkeskategorier, 2010 

Betydelsen av storlek på kommun visas ytterligare i figur 39 nedan som presenterar 
korrelationerna mellan mångfald och utbildning respektive befolkning och yrken. Båda 
måtten på diversitet är starkt positivt korrelerade till befolkningsstorlek.  

 

Mångfald, i termer av arbetskraftens sammansättning, har i tidigare studier som sagt visats ha 
betydelse. Under 1960-talet presenterades många nydanande teorier om betydelsen av en 
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Figur 219 Samband mellan befolkningsstorlek och mångfald i arbetskraften, Källa: SCB, egen 
bearbetning.  
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diversitet för tillväxt. Senare tids forskning har visat att om man ser på arbetskraftens 
sammansättning ur ett brett perspektiv d.v.s. med avseende på ålder, kön och utländsk 
bakgrund men utelämnar utbildningsbakgrund så finner man ändå en betydande positiv 
effekt på en plats innovationsaktivitet och dess entreprenörskap.41 Figur 40 visar ett 
sammansatt index (baserat på samma entropimått) som speglar mångfald i arbetskraften med 
avseende på kön, ålder och nationellt ursprung. Kartan visar att sådan mångfald är minst i den 
glesa landsbygden samtidigt som de kommunerna med störst mångfald är spridda i och runt 
storstadsregionerna, samt i några gränskommuner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har i detta stycke visat på vikten av tillgänglighet i termer av kommuners 
kompetensförsörjning. Transportinfrastrukturen skapar närhet mellan regioner genom att 
erbjuda möjligheten till mellanregional och internationell interaktion. Man kan generellt sett 
säga att infrastrukturen skapar förutsättning för interaktioner mellan regioner och då främst 
tillgänglighet till kunder, leverantörer, specialiserade producenttjänster, universitet och 
högskolor, specialiserade hushållstjänster, kulturaktiviteter, semestermål, släkt och vänner 
och så vidare. Som ett avlutande men betydelsefullt perspektiv ska vi här diskutera betydelsen 
av tillgängligheteten till exportmarknaden men, ur ett kompetensförsörjningsperspektiv 
främst tillgänglighet till importkällor. Det har i forskning visats att import är en viktig källa till 
ny kunskap som sedan kan skapa förnyelse i näringslivet och i och med den ekonomiska 
tillväxten. 42 Sveriges del av total FoU är som andel givet mycket liten ur ett globalt perspektiv 
vilket innebär att huvuddelen av all ny kunskap, all ny teknik, alla nya produkter tillförs 
normalt utifrån genom import. Den enkla anledningen till detta är ju att varje region är mindre 

                                                      
41 Se exempelvis (Wixe, 2014; Wixe & Andersson, 2014) 
42 Se exempelvis Andersson och Bjerke (2013) och Jacobs (1961) 
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Figur 23 Mångfald i arbetskraften med avseende på ålder, kön och nationellt ursprung.  
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än summan av övriga regioner. Importstimulanserna kan genom att de kombineras med egen 
FoU (Forskning och utveckling) ofta leda till att det startas konkurrerande produktion på 
hemmamarknaden som efter hand utvecklas till en grund för ny export. I figur 41 visas alla 
kommuners andel av Sveriges totala importvärde 2011. Där ser vi att importen är starkt 
koncentrerade till storstadsregionerna och de södra och mellersta delarna av landet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR LÅNGSIKTIG TILLVÄXT 

Denna rapport presenterar ett antal perspektiv på förutsättningar för långsiktig tillväxt i olika 
typer av kommuner i Sverige. Forskning inom området för ekonomisk geografi och regional 
ekonomisk utveckling visar att en rad komponenter krävs för att en plats ska utvecklas på ett 
positivt sätt. En av de viktigaste slutsatserna utifrån detta underlag är att landsbygden är 
heterogen och bör benämnas i plural: landsbygder. Skillnader mellan olika typer av 
landsbygder är dels en följd av att geografiska avstånd mellan landsbygder och tätare miljöer 
skiljer sig markant mellan olika kommuner vilket skapar olika förutsättningar för olika platser. 
En stor del av tillväxten påverkas av tillgänglighet till olika marknader och av hur enkelt det är 
för aktörer att interagera med varandra, bl.a. på arbetsmarknaden. Detta skapar en dynamik 
mellan städer och landsbygder där de båda är beroende av varandra.  

Figur 41 Kommuners andel av Sveriges totala importvärde 2011 
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Städer och landsbygders strukturella skillnader 

Många av de tillväxtskapande komponenter och processer som kännetecknar moderna 
ekonomier är självförstärkande, vilket innebär att det som, vid en längre tillbakablick 
växte ”förr” även växer ”idag”, d.v.s. tillväxten är i stor utsträckning stigberoende. 
Befolkningstillväxt och sysselsättningstillväxt är sådana exempel, där de kommuner som hade 
en stark tillväxt för 10 år sedan även har en stark tillväxt idag. I denna rapport ser vi delvis just 
detta självförstärkande och stigberoende mönster för tillväxt. Detta betyder att många av de 
regionala ekonomiska strukturer som presenteras skiljer sig väsentligt mellan olika typer av 
kommuner men kanske framförallt att de är trögrörliga över tid, oavsett geografisk plats. Med 
detta infinner sig en rad möjligheter men även utmaningar för stadskommuner likväl som för 
landsbygdskommuner.   

För rapporten används den kommunindelning som framtagits av Tillväxtanalys med sex olika 
typer av kommuner. Ur ett mer översiktligt perspektiv kan man utifrån det statistiska 
underlaget gruppera dessa kommuntyper i tre huvudgrupper, som står inför något olika typer 
av utmaningar. Den första gruppen består av de tre storstadsområdena samt de täta regionerna 
utanför dessa. Generellt sett har dessa kommuner en ökande befolkning, en stor inpendling 
och en stark koncentration av högutbildad arbetskraft. Allt detta skapar goda 
tillväxtmöjligheter för dessa kommuner och regioner men medför även utmaningar som 
relaterar till bostadsmarknaden, transportinfrastrukturen och till en ökande segregation.  

Den andra gruppen av kommuner är de mest avlägsna landsbygderna som i stora drag kan 
beskrivas som kommuner med gles och minskande befolkning som dessutom är åldrande. 
Detta medför en hög försörjningsbörda för den arbetsföra befolkningen vilken förvärras av 
relativt låg in- och utpendling, sämre kompetensförsörjning och sämre förmåga till ekonomisk 
omvandling och förnyelse. Allt detta skapar tillväxtutmaningar men de glesa strukturerna som 
kännetecknar dessa kommuner medför även en rad möjligheter. På dessa platser ser det ut att 
finnas särskilda möjligheter för tillväxt inom industrier som är uppbyggda kring de 
platsbundna resurserna såsom exempelvis turismen.  

Mellan dessa två typer av kommuner finns den tredje gruppen - de mer tätortsnära 
landsbygderna. Dessa kan i stort karaktäriseras som kommuner med stor tillgänglighet till täta 
miljöer och därmed stor utpendling och stort integration med städerna, främst i relation till 
arbetsmarknader. Dessa kommuner har mindre problem med just minskande befolkning och 
kompetensförsörjning men de har heller inte en stark inomkommunal sysselsättningstillväxt. 
Dessa kommuner har utvecklats som boendekommuner och är beroende av väl fungerande 
infrastruktur som kopplar dem samman med de tätare miljöerna.   

 

Städer och landsbygders tillväxt har många likheter 

Till skillnad från de strukturella olikheter mellan kommunkategorierna så finns det emellertid 
också ett antal indikatorer som visar på mycket likartade utvecklingsmönster i städer och i 
landsbygder. Att den ekonomiska tillväxten ändå skiljer sig mellan olika kommuntyper beror 
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i stor utsträckning på att det finns stora initiala skillnader i nivåer och strukturer som 
diskuteras ovan. 

En av dessa likheter är att den ekonomiska utvecklingen och tillväxten främst drivs av 
tjänstesektorerna. De kunskapsintensiva tjänsterna är de som växer snabbt medan 
sysselsättning, hushållsnära tjänster och offentlig service varit tämligen konstant. 
Sysselsättning inom tillverkningsindustri och råvaruproduktion har istället minskat, oavsett 
geografisk plats. Särskilt stor är tillbakagången i den låg-teknologiska tillverkningsindustrin 
och merparten av denna minskning har skett i stadskommuner. Men även i 
landsbygdskommuner har ett stort antal arbetstillfällen i tillverkningsindustrin försvunnit. I 
stadskommuner har emellertid den arbetskraft som friställts från tillverkningsindustrin 
absorberats av kraftigt växande tjänstesektorer. Visserligen har inte tjänstesektorerna vuxit lika 
starkt i landsbygdskommunerna vilket kan vara en av orsakerna till att många människor i 
arbetsför ålder flyttat till städerna.  

Detta kan alltså sammanfattas med att den svagare tillväxten i sysselsättning i många 
landsbygdskommuner i huvudsak är ett resultat av den rådande näringsstrukturen. Trots att 
det är tjänstesektorn som växer så domineras fortfarande stora delar av landsbygden av 
tillverkning och råvaruproduktion samtidigt som utbildningsnivån är generellt sett lägre än i 
städerna. I de landsbygder där tjänstesektorer istället har vuxit fram och ersatt den krympande 
tillverkningen och råvaruproduktionen har sysselsättningstillväxten varit en relativt god.   

Tjänstesektorns betydelse för städer och landsbygders utveckling 

Det är viktigt att sammanföra resonemangen kring näringsstrukturens och demografins 
utveckling. Det finns nämligen ett starkt samband mellan tillväxt i befolkning och tillväxt i 
sysselsättning. De kunskapsintensiva tjänstesektorernas tillväxt medför att befolkning och 
ekonomisk aktivitet i allt högre grad koncentreras till storstäderna. Detta utvecklingsmönster 
beror på att det främst är kunskapsintensiva verksamheter som gynnas av att lokaliseras nära 
varandra, i områden där tillgängligheten är relativt stor. Storstadsregionerna drar därför till sig 
en stor andel av den högutbildade arbetskraften och en stor andel av de mest kvalificerade 
arbetstillfällena. Den kunskapsbaserade ekonomin för således med sig en urbanisering, där 
befolkningen flyttar från de mindre tätorterna till landets storstadsområden. Den växande 
stadsbefolkningen innebär också att arbetstillfällen i hushållsnära tjänstesektorer växer i 
stadskommunerna medan det minskande befolkningsunderlaget som observeras främst i den 
mer avlägsna landsbygden innebär att färre arbetstillfällen skapas inom olika servicenäringar. 
En ökande arbetspendling gör att sambandet mellan befolkningstillväxt och tillväxt i 
sysselsättning är svagare i den tätortsnära landsbygden, där en jämförelsevis stor del av den 
förvärvsarbetande befolkningen arbetar på en annan ort än bostadsorten.  

Kompetensförsörjningens utmaningar och möjligheter 

Den alltmer kunskapsintensiva ekonomin innebär att tillgången till kunskap och kompetens 
är av central betydelse för regional tillväxt och utveckling. Ur ett nationellt perspektiv har 
utbildningsnivån hos befolkningen ökat i städer likväl som på landsbygderna. Däremot har 
urbaniseringen skapat en process med självförstärkande agglomerationseffekter som 
attraherar högutbildade till de allra tätaste miljöerna. Den ekonomiska omvandlingen under 
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de senaste 30 åren har gett ett skifte från lågteknologiskt till högteknologisk 
tillverkningsindustri samt kunskapsintensiva tjänster. Denna omvandling har stimulerat såväl 
produktivitet som reallöneutvecklingen och är nödvändig för långsiktig ekonomisk tillväxt. Det 
faktum att kunskap och humankapital fått en större roll i produktionssystemet än det fysiska 
kapitalet innebär att en växande andel av förädlingsvärdet används till ersättning till 
arbetskraften i form av löner och en minskande andel används till att ersätta kapitalägare. 
Eftersom humankapital är mer trögrörligt både inom och mellan länder än det fysiska kapitalet 
är detta utvecklingsprocesser som är önskvärda för att skapa förutsättningar för långsiktig 
konkurrenskraft och ökande välfärd både på regional och nationell nivå. Detta är heller inte 
några processer som är möjliga att påverka på ett sådant sätt att de avstannar eller vänder. 
Urbaniseringen är tvärtom något som gynnar utvecklingen av kunskapstäta miljöer, vilka är 
av central betydelse för forskning och innovation som i sin tur är avgörande för förmågan att 
konkurrera på internationella marknader. En stor forskningslitteratur pekar på att storstäder 
är motorerna för såväl innovation som för ekonomisk tillväxt. Urbanisering är således en 
process som stärker den ekonomiska omvandlingen och tillväxten i hela ekonomin.  

Betydelsen av tillgänglighet 

Man kan konstatera att skillnaden mellan stad och landsbygd inte i första hand relaterar till 
innehållet i tillväxten utan till initiala strukturer och till storleksförhållandet och dynamiken 
mellan de olika kommuntyperna. Det tätaste miljöerna med stor mångfald och hög 
tillgänglighet till kunskap växer starkare än mindre och mer perifera områden vilket gör att de 
största städerna ökar sin andel av Sveriges totala befolkning, sysselsättning och kunskap (i 
termer av formell utbildning).  

Det finns samtidigt landsbygdskommuner som lyckas växa. Detta är företrädesvis kommuner 
som ligger relativt nära de täta miljöerna. Närhet till dessa miljöer innebär att det finns en 
tillgång till en större marknad, en större arbetsmarknad och ett större utbud av kunskap och 
kompetens. Detta gör det möjligt för den tätortsnära landsbygden att inte bara skapa tillväxt i 
befolkning utan även i lönesummor och i tillgång till kompetens. En nyckelfaktor i dynamiken 
mellan stad och land är således det vi benämner som tillgänglighet.  Sveriges geografi och dess 
långa geografiska avstånd skapar olika förutsättningar att interagera över kommun- och 
regiongränser vilket pekar på betydelsen av infrastruktur för att skapa förutsättningar boende 
och företagande utanför städerna. Detta innefattar all typ av infrastruktur men kanske främst 
infrastruktur för persontransporter, vilka är en förutsättning inte enbart för arbetspendling in 
till städerna utan också för att öka kompetenstillgången i mindre och mer perifera kommuner. 
Landsbygdskommuner med god tillgänglighet till städer har en stor utpendling, vilket ger 
arbetskraften i dessa kommuner tillgång till en mer diversifierad arbetsmarknad med bättre 
matchningsmöjligheter men även en arbetsmarknad med en högre lönenivå. Dessa 
kommuner har som regel inte heller samma demografiska problem med stor utflyttning, en 
åldrande befolkning och en allt större försörjningsbörda på de som stannar kvar. Denna 
dynamik mellan stad och tätortsnära landsbygd visar tydligt att boende utanför tätort kan vara 
ett tillräckligt villkor för en positiv utveckling men att attraktiviteten i sådant boende i hög grad 
är kopplad till närhet till en större och mer diversifierad arbetsmarknad. En levande landsbygd 
i många av dessa kommuner skapas därför kanske inte med hjälp av sysselsättning på orten 
utan med hjälp av attraktiva boendemiljöer och en god tillgänglighet till större städer.  
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Förutsättningar för tillväxt 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att det är svårare för de glesa och mer perifera 
landsbygderna att skapa en positiv befolkningsutveckling utan att samtidigt stimulera tillväxt 
i sysselsättning. För de allra tätaste miljöerna är detta inte en utmaning eftersom det just är 
den kontaktintensiva tjänstesektorn som uppvisar den starkaste tillväxten och urbanisering 
skapar självförstärkande effekter i de tätaste miljöerna. I de glesa kommunerna, som på grund 
av sämre tillgänglighet även har sämre möjligheter till utpendling, måste därför 
förutsättningar för företagande stå i centrum i en tillväxtfrämjande utvecklingsstrategi. I och 
med att näringsutvecklingen är likartad i stad och på landsbygd finns det nationella 
utmaningar med en sådan utvecklingsstrategi. Hur ska samma typ av industriutveckling 
främjas för platser med olika förutsättningar- främst i termer av tillgängligheter?  

För de stadsnära landsbygderna är utmaningen inte riktigt densamma. Där tycks utmaningen 
främst handla om tillgängligheter och infrastruktur som kopplar samman stora och 
diversifierade arbetsmarknader med attraktiva boendemiljöer.   

Det är viktigt att poängtera olikheter men även likheter mellan kommuntyper. Utifrån 
svårigheten att bryta ett visst tillväxtmönster kan det vara betydelsefullt att också differentiera 
synen på tillväxt. Det är viktigt att utifrån dessa olikheter och likheter redogöra för var tillväxten 
ska ske, vad som ska skapa tillväxten och om målet för tillväxt bör vara detsamma oavsett plats. 
En central fråga är om det är rimligt att förvänta sig att förutsättningar för tillväxt kan skapas 
på alla typer av platser eller om strategier för tillväxt i större utsträckning bör utgå från de 
utvecklingsmönster som statistiken visar – att ekonomisk tillväxt är en geografiskt selektiv 
process. 
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APPENDIX I: NÄRINGSINDELNING 

Areella näringar och fiske: 

01 Jordbruk, jakt och service i anslutning härtill 
02 Skogsbruk och service till skogsbruk 
05 Fiske, vattenbruk samt service i anslutning härtill 

Råvaruproduktion inkl. energi 

10 Kol- och torvutvinning 
11 Utvinning av råpetroleum och naturgas samt service i anslutning härtill 
12 Utvinning av uran- och toriummalm 
13 Utvinning av metallmalmer 
14 Annan mineralutvinning 
40 El-, gas-, ång- och hetvattenförsörjning 
41 Vattenförsörjning 
  
  

Lågteknologisk tillverkning 

15 Livsmedels- och dryckesvaruframställning 
16 Tobaksvarutillverkning 
17 Textilvarutillverkning 
18 Tillverkning av kläder; pälsberedning 
19 Garvning och annan läderberedning; tillverkning av reseffekter, handväskor, skodon o.d. 
20 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 
21 Massa-, pappers- och pappersvarutillverkning 
22 Förlagsverksamhet; grafisk produktion och reproduktion av inspelningar 
23 Tillverkning av stenkolsprodukter, raffinerade petroleumprodukter och kärnbränsle 
25 Tillverkning av gummi- och plastvaror 
26 Tillverkning av icke-metalliska mineraliska produkter 
27 Stål- och metallframställning 
28 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 
29 Tillverkning av maskiner som ej ingår i annan underavdelning 
36 Tillverkning av möbler; annan tillverkning 
37 Återvinning 

Avancerad tillverkning 

24 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 
30 Tillverkning av kontorsmaskiner och datorer 
31 Tillverkning av andra elektriska maskiner och artiklar 
32 Tillverkning av teleprodukter 
33 Tillverkning av precisionsinstrument, medicinska och optiska instrument samt ur 
34 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 
35 Tillverkning av andra transportmedel 
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Hushållsnära tjänster 

45 Byggverksamhet 
50 Handel med och service av motorfordon; detaljhandel med drivmedel 
51 Parti- och agenturhandel utom med motorfordon 
52 Detaljhandel utom med motorfordon; reparation av hushållsartiklar och personliga artiklar 
55 Hotell- och restaurangverksamhet 
60 Landtransport; transport i rörsystem 
61 Sjötransport 
62 Lufttransport 
63 Stödtjänster till transport; resebyråverksamhet 
64 Post- och telekommunikationer 
90 Avloppsrening, avfallshantering, renhållning o.d. 
92 Rekreations-, kultur- och sportverksamhet 
93 Annan serviceverksamhet 
  
  
  
  

Avancerade tjänster 

65 Finansförmedling utom försäkring och pensionsfondsverksamhet|Omfattar: |- inlåning, utlåning, förvaltning 
och förmedling av finansiella tillgångar/skulder, andra än försäkringar och pensionsfonder 

66 Försäkring och pensionsfondsverksamhet utom obligatorisk socialförsäkring 
67 Stödtjänster till finansiell verksamhet 
70 Fastighetsverksamhet 
71 Uthyrning av fordon och maskiner utan bemanning samt av hushållsartiklar och varor för personligt bruk 
72 Databehandlingsverksamhet m.m. 
73 Forskning och utveckling 
74 Andra företagstjänster 
75 Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk social-försäkring 
80 Utbildning 
85 Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet 
91 Intressebevakning; religiös verksamhet 
95 Hushållens verksamhet som arbetsgivare till privat anställd personal 
99 Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

APPENDIX II: NÄRINGSLIVETS STRUKTUR I OLIKA TYPER AV REGIONER 
Tabell A 1 Regiontypens andel av samtliga sysselsatta inom olika sektorer (%) 

 Storstad Täta kommuner 
nära storstad 

Täta kommuner, 
avlägsna 

Tätortsnära 
landsbygd 

Avlägsen 
landsbygd 

Gles 
landsbygd 

Andel av total 
sysselsättning 

 1990 2010 1990 2010 1990 2010 1990 2010 1990 2010 1990 2010 1990 2010 
Areella näringar och fiske 
 

4,9 6,4 43,3 42,2 11,9 11,4 22,4 22,3 15,3 15,2 2,3 2,5 3,2 2,0 

Övrig råvaru- och energi 
 

20,6 23,3 39,5 39,1 19,6 20,6 9,7 9,5 7,5 5,3 3,1 2,2 1,0 0,9 

Lågteknologisk tillverkning 
 

18,7 17,3 45,5 44,6 10,2 10,9 14,0 15,1 10,7 11,3 1,0 0,8 12,2 8,1 

Avancerad tillverkning 
 

31,0 34,3 46,0 41,5 8,7 9,3 8,8 10,6 5,3 4,0 0,3 0,3 8,5 6,5 

Hushållsnära tjänster 
 

38,7 40,2 39,8 40,5 6,6 6,1 7,9 7,5 5,6 5,0 1,4 0,9 31,9 32,6 

Avancerade tjänster 
 

36,8 41,6 42,6 40,7 7,1 6,3 6,9 6,1 5,7 4,5 0,9 0,7 40,7 49,4 

Andel av total sysselsättning 33,3 37,8 42,2 41,0 7,8 7,1 8,9 8,0 6,7 5,4 1,1 0,8   
 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

Tabell A 2 Andel sysselsatta per näringsgren i olika typer av regioner 

 Storstad Täta kommuner 
nära storstad 

Täta kommuner, 
avlägsna 

Tätortsnära 
landsbygd 

Avlägsen 
landsbygd 

Gles landsbygd Andel av total 
sysselsättning 

 1990 2010 1990 2010 1990 2010 1990 2010 1990 2010 1990 2010 1990 2010 
Areella näringar och fiske 
 

0,5 0,3 3,3 2,1 4,9 3,3 8,0 5,6 7,3 5,6 6,4 6,4 3,2 2,0 

Övrig råvaru- och energi 
 

0,6 0,6 0,7 0,9 2,6 2,6 1,1 1,1 1,2 0,9 2,9 2,5 1,0 0,9 

Lågteknologisk tillverkning 
 

6,9 3,7 13,2 8,8 16,0 12,5 19,2 15,3 19,6 16,9 11,1 8,2 12,2 8,1 

Avancerad tillverkning 
 

7,9 5,9 9,3 6,6 9,5 8,7 8,4 8,6 6,7 4,9 2,14 2,7 8,5 6,5 

Hushållsnära tjänster 
 

37,3 34,7 30,3 32,2 27,4 28,0 28,5 30,5 27,0 29,8 41,3 36,8 31,9 32,6 

Avancerade tjänster 
 

44,7 54,4 40,9 49,0 37,1 44,4 31,1 37,9 34,9 41,0 32,6 42,8 40,7 49,4 

Andel av total sysselsättning 33,3 37,8 42,2 41,0 7,8 7,1 8,9 8,0 6,7 5,4 1,1 0,8   
 

 

 

 

 

 



 

 

Tabell A 3 Andel sysselsatta i olika näringsgrenar i stads- och landsbygdskommuner, 2002 

 

  LANDSBYGD 
  Stor Medel Liten 

ST
A

D
 

Stor Handel, motorfordon 
Parti-, agenturhandel 
Hotell, restaurang 
Landtransport 

 

 Byggverksamhet 
Detaljhandel 
Post-, telekommunikation 
Databehandling 
Andra företagstjänster 
Offentlig förvaltning 
Utbildning 
Hälso-, sjukvård 
Rekreation, kultur, sport 

 

Medel Jordbruk, jakt  

 

Förlagsverksamhet 
Kemikalier 
Stål, metall 

 

Livsmedel, drycker 
Massa, papper 
Metallvaror 
Maskiner 
Elektriska maskiner 
Teleprodukter 
Motorfordon, släp 
Stödtjänster transport 
Finansförmedling 
Fastighetsverksamhet 
FoU 
Religiös verksamhet 
Annan service 

 

Liten  Skogsbruk 
Fiske 
Kol, torv 
Metalmalmer 
Tobak 
Kläder, pälsberedning 
Stenkolsprodukter 
Gummi, plast 
Icke-metalliska mineral 
Andra transportmedel 
Vattenförsörjning 
Sjötransport 

 

Råpetroleum, naturgas 
Mineralutvinning 
Textil 
Garvning, annan läder 
Trä, kort, rotting 
Kontorsmaskiner, datorer 
Precisionsinstrument 
Möbler 
Återvinning 
El, gas, ånga, hetvatten 
Lufttransport 
Försäkring, pension 
Stödtjänster, finans 
Uthyrning fordon, maskiner 
Avloppsrening, avfall 

 

* Andelarna för branscher är indelade i kvartiler där kvartil 1 och 2 är sammanslagen till Liten 



 

 

 

 

 

 

Figur A 1 Andel anställda inom turismrelaterade näringar 2007 och 2011. Detta i enlighet med 
definition från Tillväxtverket (2012) 



 

 

 

Figur A 2 Lokaliseringskvot av anställda inom turismrelaterade näringar. Lokaliseringskvot över 1 innebär att 
kommunens andel av sysselsatta inom turism och dess relaterade näringar är högre än vad den är nationellt. 
Förenklat kan det sägas att om kvoten är >1 innebär det att branschen är överrepresenterad. Om den är <1 är den 
således underrepresenterad i kommunen, d.v.s. lägre andel av alla sysselsatta jämfört med vad den är nationellt.  
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