I 2007 års upplaga av Regionernas tillstånd beskriver ITPS två framtidsbilder för
Sveriges regioner. Globalisering, klimatförändring och förändrad åldersstruktur är
faktorer som kommer att påverka den regionala utvecklingen fram till år 2030.
Ett annat nytt inslag i årsboken är avsnittet om hållbar tillväxt. I den aktuella
klimatdebatten är det viktigt att beakta hur regionerna kan bidra till att nå miljömålen.
Som vanligt innehåller årsboken även en beskrivning av den regionala tillväxtutvecklingen. Analysen visar att de regionala skillnaderna fortsätter att öka. Storstäderna
växer, men det finns även små regioner som kan peka på en god utveckling av till
växten. Dit hör kommuner som Strömstad, Vetlanda och Dorotea.
2007 års upplaga av Regionernas tillstånd är den femte som ITPS ger ut. Syftet är att
öka kunskapen om de svenska regionernas tillväxt och förutsättningar för tillväxt.

ITPS är en statlig myndighet med uppdrag att bidra med kunskapsunderlag för
tillväxtpolitiken. ITPS analyserar de faktorer som skapar ekonomisk tillväxt i Sverige
och andra länder samt utvärderar politiska insatser och tillhandahåller officiell
statistik.
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Inledning
I den första delen av ITPS årsbok Regionernas tillstånd ger vi en översiktlig
bild av den regionala tillväxtutvecklingen på kort och lång sikt.
Resultaten visar att det fortfarande finns stora skillnader i tillväxt mellan landets
regioner. Få regioner visar en samtidig hög tillväxt i produktion, sysselsättning
och befolkning. Detta är fallet främst för storstadsregionerna samt några regionala centra. Det finns även små regioner som har haft en god tillväxtutveckling.
Sett över den senaste tioårsperioden återfinns Strömstad, Vetlanda och Dorotea i
toppen av tillväxtligan avseende regional inkomst. Strömstad och Dorotea finns
även, tillsammans med Vansbro, i toppen av de FA-regioner som har haft högst
tillväxt i regional arbetsproduktivitet.

En översiktlig
bild av den regionala
tillväxtutvecklingen
på kort och lång sikt.

Sett över perioden 1997–2007 har befolkningsökningen varit störst i Stockolm,
Malmö, Göteborg och Umeå. Befolkningsminskningen har varit i störst i Åsele,
Jokkmokk och Pajala med minskning på 15 procent eller mer. Av de 72 FAregionerna var det endast 16 som hade en positiv befolkningsutveckling under
perioden.
I årsbokens andra del genomförs två scenarieanalyser för att belysa den regionala utvecklingen fram till 2030. I en särskild analys beskriver vi de framtida
effekterna på regional nivå till följd av planerade klimatpolitiska åtgärder. Syftet
är att ge en regional bild av de kommande decenniernas utveckling. Denna regionala framtidsbild ska inte ses som en exakt prognos, utan som en av många
tänkbara utvecklingsvägar.

Den
regionala
utvecklingen
fram till 2030.

Basscenariot fram till 2030 visar en fortsatt koncentration till storstadsregionerna, det vill säga Stockholm, Göteborg och Malmö. Storstadsregionernas andel av rikets befolkning kommer att öka från 47 procent till 51 procent 2030.
Andelen sysselsättning kommer att öka från 49 procent till 54 procent, medan
bruttoregionprodukten kommer att öka från 54 procent till 59 procent.

Basscenariot
visar en fortsatt
koncentration till
storstadsregionerna.

Alternativscenariot, där effekterna av högre priser på utsläppsrätter tas med i
beräkningen, innebär en lägre ekonomisk tillväxt och en avsevärt lägre tillväxt
av sysselsättningen jämfört med basscenariot. Den lägre ekonomiska aktiviteten
medför att inflyttningen till storstadsregionerna dämpas något, även om koncentrationen till dessa regioner är fortsatt stark. Befolkningsminskningen i lokala centra dämpas till följd av den lägre utflyttningen, medan småregionernas
negativa flyttnetto förstärks, i synnerhet för basindustriintensiva småregioner
2015–2030.

Alternativscenariot
innebär en lägre
ekonomisk tillväxt.

Rapporten har utarbetats av en projektgrupp på ITPS bestående av Peter Vikström, Edgar Iglesias, Kent Eliasson, Federica Calidoni, Eva Alfredsson, Fredrik Junkka samt Marcus Jernström. I avsnittet om hållbar produktion har beräkningar för ITPS räkning utförts av Stefan Hellstrand, Nolby Ekostrategi. Anders
Wadeskog, SCB, har gjort databearbetningar till avsnittet om hållbar konsum-

tion. Huvudarbetet med scenarieanalyserna har utförts av Christer Anderstig,
Jonas Börjesson och Lina Sjölin, WSP Analys & Strategi.
Östersund, februari 2008
Brita Saxton
Generaldirektör
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Sammanfattning
Årsbokens första del, Regionernas tillstånd, visar på fortsatt stora skillnader
i regionernas tillväxt och struktur. Storstadsregionerna fortsätter att dominera
den nationella ekonomin, även om många småregioner också visar starka ekonomiska tillväxtsiffror. Den ekonomiska aktiviteten är skevt fördelad i landet.
Storstadsregionerna står för mer än 50 procent av den totala lönesumman och
för drygt 47 procent av befolkningen. Utvecklingen av befolkningen i regionerna visar också fortsatta tendenser till befolkningskoncentration till de större
regionerna

Fortsatt
stora skillnader i
regionernas tillväxt
och struktur.

I rapportens andra del som behandlar den regionala utvecklingen fram till 2030
visar basscenariot att befolkningsminskningen för de mindre regionerna fortsätter. Analysen visar också att tillväxten i inkomst och arbetsproduktivitet kommer att fortsätta att vara högst i storstadsregionerna.

Befolkningsminskningen
för de mindre
regionerna
fortsätter.

När hänsyn tas till att priset på utsläppsrätter och energi beräknas öka fram till
2030, får detta till effekt att den ekonomiska tillväxten och tillväxten i sysselsättning blir lägre. Analysen visar även i detta scenario på en fortsatt koncentration
till storstadsregionerna, även om inflyttningen dämpas något. I detta alternativscenario är det endast storstadsregionerna som får en positiv sysselsättningstillväxt. De basindustriintensiva regionerna får en betydligt svagare utveckling,
framför allt för perioden fram till 2015. Det kommer även till uttryck i en svagare utveckling av regional inkomst och arbetsproduktivitet.

Regionernas tillstånd
Få regioner visar en samtidigt hög tillväxt i produktion, sysselsättning och befolkning. Detta är fallet främst för storstadsregionerna samt för några regionala
centra. De stora skillnaderna i tillväxt mellan regionerna under den senaste tioårsperioden, där ungefär 50 av landets 72 regioner utvecklas sämre än riksgenomsnittet, innebär att de regionala skillnaderna ökar. Eftersom det är de stora
regionerna som generellt sett har haft den högsta tillväxten, innebär det att en
majoritet av befolkningen bor i regioner med en god tillväxtutveckling.

Få regioner visar
en samtidigt hög
tillväxt i produktion, sysselsättning
och befolkning.

Det finns även små regioner som har en god tillväxtutveckling. Sett över den
senaste tioårsperioden återfinns Strömstad, Vetlanda och Dorotea i toppen av
tillväxtligan avseende regional inkomst. Strömstad och Dorotea återfinns även,
tillsammans med Vansbro, i toppen av de FA-regioner som har högst tillväxt i
regional arbetsproduktivitet. Ser man till tillväxtutvecklingen det senaste året,
återfinns andra mindre regioner i tillväxtligans topp. Mellan tredje kvartalet
2006 och tredje kvartalet 2007 ökade den regionala inkomsten mest i Haparanda, Jokkmokk och Arvidsjaur, med en tillväxt på över nio procent. Dessa
regioner ligger dock fortfarande långt efter storstadsregionerna när det gäller
nivån på produktiviteten och den regionala inkomsten. År 2005 hade Haparanda

Strömstad,
Vetlanda och
Dorotea i toppen av
tillväxtligan.
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en regional inkomst som var 61 procent av riksgenomsnittet medan Stockholm
hade en nivå som låg 19 procent över riksgenomsnittet.

Befolkningsökningen
störst i Stockholm,
Malmö, Göteborg
och Umeå.

Sett över perioden 1997–2007 har befolkningsökningen varit störst i Stockholm,
Malmö, Göteborg och Umeå. Befolkningsminskningen har varit störst i Åsele,
Jokkmokk och Pajala med en minskning på 15 procent eller mer. Av de 72 FAregionerna var det endast 16 som hade en positiv befolkningsutveckling under
perioden. De stora regionerna har, av de 72 FA-regionerna, den högsta andelen av
befolkningen mellan 20 och 64 år. I storstadsregionerna är andelen drygt 60 procent, medan den i de mindre regionerna är omkring 55 procent. I de mindre regionerna är också den demografiska obalansen i form av kvinnounderskott störst.
Förvärvsfrekvensen varierar betydligt bland de mindre regionerna. Vetlanda och
Sorsele har den högsta förvärvsfrekvensen för män respektive kvinnor. Haparanda har den lägsta förvärvsfrekvensen för både män och kvinnor. Till stor
del kan Haparandas låga statistiska förvärvsfrekvens förklaras av att det är en
gränsregion, där det förekommer att svenskar bosatta i Haparanda arbetar i Finland och vice versa. I likhet med förvärvsfrekvensen varierar den totala arbetslösheten också stort bland de mindre regionerna. Överkalix och Pajala har högst
arbetslöshet för män respektive kvinnor. Arbetslösheten är lägst i Älmhult och
Värnamo. Generellt sett har de mindre regionerna en lägre andel arbetslösa som
är långtidsarbetslösa.

Skillnaden i
näringslivsstruktur
är stor mellan
olika regioner.

Skillnaden i näringslivsstruktur är stor mellan olika regioner och många regioner
är fortfarande beroende av sysselsättningen vid några få arbetsställen eller inom
några få branscher. Framför allt i de mindre regionerna i landets norra del är
arbetsställekoncentrationen hög. Mellan 1995 och 2005 ökade arbetsställekoncentrationen i 30 procent av FA-regionerna och minskade i ungefär 50 procent.

Arjeplog visar på en
stark omvandling
från tillverkning
och utvinning till
företagsinriktade
tjänster.

Sysselsättningstillväxten i olika branscher i regionerna varierar också stort, vilket indikerar att det sker en strukturförändring i näringslivet. Sett till riket som
helhet är sysselsättningstillväxten högst inom företagsinriktade tjänster. Framför
allt Arjeplog visar på en stark omvandling från tillverkning och utvinning till
företagsinriktade tjänster. Andra regioner som Kiruna och Hällefors har under
perioden 1995–2005 haft en stark sysselsättningstillväxt inom jordbruk, skogsbruk och fiske. Strömstad har haft den högsta sysselsättningstillväxten inom
hushållsinriktade tjänster, medan Dorotea har haft den högsta tillväxten inom
tillverkning och utvinning.

Inom tjänstenäringarna och
i storstadsregionerna är kunskapsintensiteten hög.

Kunskapsintensiteten i näringslivet varierar också stort mellan branscher och
regioner. Det är framför allt inom tjänstenäringarna och i storstadsregionerna
med Stockholm i spetsen som kunskapsintensiteten är hög.
Näringslivsdynamiken i form av nya och nedlagda arbetsställen varierar i hög
grad mellan regionerna. Generellt har en region med många nya arbetsställen
per invånare också ett stort antal nedlagda arbetsställen per invånare. Antalet
nya arbetsställen per invånare är högst i landets norra regioner, med undantag
för Västerbottens och Norrbottens kustland. Mellan 2004 och 2005 har också
antalet nya arbetsställen ökat i nästan alla FA-regioner.

Sammanfattning

Mot bakgrund av den pågående debatten om den globala uppvärmningen och
dess konsekvenser, är det viktigt att beakta hur olika regioner bidrar till en hållbar tillväxt för landet. En sammanställning baserad på regionernas bedömning
av huruvida de kommer att kunna nå miljökvalitetsmålen, visar emellertid att
endast ett fåtal av de regionala miljökvalitetsmålen bedöms kunna uppnås i tid.
Dock bedöms det vara möjligt att nå en stor del av målen givet att ytterligare
åtgärder vidtas.
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Endast få regionala
miljökvalitetsmålen
bedöms kunna
uppnås i tid.

Ett problem med de regionaliserade miljömålen är att dessa inte hänger samman
med de nationella målen på ett konsistent sätt. Det finns till exempel inte någon
regional ”bördefördelning” av hur det nationella målet, att minska koldioxidutsläppen till minst fyra procent under utsläppsnivån 1990, ska fördelas mellan
regionerna. De regionaliserade målen eller deras måluppfyllelse ger inte heller
någon information om huruvida utvecklingen i regionen är hållbar eller inte.
Det är stora skillnader mellan regionerna avseende hållbarheten i produktionen
respektive konsumtionen. I Stockholms län är energiförbrukningen per krona
förädlingsvärde lägst medan den är högst i FA-regionerna Luleå och Gotland.
De stora skillnaderna i energiintensitet i produktionen medför också att sårbarheten för ökade energipriser varierar stort mellan regionerna. Effekterna av
ökade energikostnader är, i förhållande till förädlingsvärdet, högst i Gotlands,
Norrbottens och Västernorrlands län.

Stora skillnader
mellan regionerna
avseende hållbarheten i produktionen respektive
konsumtionen.

Den regionala analysen av konsumtionens energianvändning visar att det är
konsumtionen i storstadsregionerna som står för huvuddelen av den totala konsumtionsrelaterade energianvändningen. Detta gäller även om konsumtionen
beräknas per capita, vilket till stor del kan förklaras av att konsumtionsnivån är
högre i storstadsregionerna.
Koldioxidintensiteten räknat som utsläpp per krona är däremot lägst i storstadsregionerna. Det beror på att konsumtionen i storstadsregionerna har ett högre tjänsteinnehåll. Slutsatsen är att storstadsbornas totala koldioxidutsläpp är högre än glesbygdsbornas men att deras konsumtion i gengäld är miljövänligare räknat per krona.
ITPS analys visar att varken konsumtions- eller produktionsbaserade mått kan
användas för att mäta hållbar utveckling på regional nivå. Såväl konsumtionsrelaterade som produktionsrelaterade negativa miljöeffekter måste ställas i relation
till de ekosystem som berörs och deras förmåga att ta hand om och assimilera utsläppen. För en skattning av hållbar regional utveckling krävs metodutveckling
såväl som regionala miljöräkenskaper och skattningar av ekosystemens status.

Den regionala utvecklingen fram till 2030
Förändringar i befolkningens åldersstruktur, globaliseringen och klimatförändringen är exempel på faktorer som kan antas vara av stor betydelse för den framtida regionala utvecklingen. Som underlag för samhällsplanering och regional
utvecklingspolitik är det därför angeläget att med framtidsbilder kunna teckna
hur bland annat dessa faktorer kan komma att påverka den regionala utveck-

Koldioxidintensiteten
räknat som utsläpp
per krona är lägst i
storstadsregionerna.
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Två alternativa
scenarier för den
regionala utvecklingen fram till 2030,
basscenario respektive alternativscenario.

lingen. Syftet med framtidscenarierna i årets upplaga av Regionernas tillstånd
är att ge ett bidrag till denna diskussion, speciellt med avseende på möjliga konsekvenser av klimatpolitiska åtgärder. I rapporten presenteras två alternativa
scenarier för den regionala utvecklingen fram till 2030, basscenario respektive
alternativscenario.
De nationella ramarna och förutsättningarna för dessa scenarier utgår i båda
fallen från SCB:s befolkningsprognos från 2007. De alternativa utvecklingsbanorna för Sveriges ekonomi i respektive scenario är baserade på Konjunkturinstitutets (KI) bedömningar.
Enligt befolkningsprognosen kommer Sveriges befolkning att växa från knappt
9,2 miljoner i dag till drygt 9,5 miljoner 2015 och knappt 10,1 miljoner 2030.
En mindre del av befolkningstillväxten beräknas ske inom åldersgruppen 20–64
år. Fram till 2015 svarar denna åldersgrupp för knappt en fjärdedel av den totala
ökningen. För hela perioden till 2030 svarar gruppen 20–64 år för endast 10
procent av den totala befolkningsökningen.

Basscenariot fram till
2015 motsvarar den
utveckling på medellång sikt som KI ger
av svensk ekonomi.
Alternativscenariot
baseras på klimatpolitiska åtgärder
i form av ett högre
framtida utsläppspris för koldioxid.

Basscenariot fram till 2015 motsvarar den utveckling på medellång sikt som
KI ger av svensk ekonomi. Den ekonomiska utvecklingen bedöms enligt detta
scenario utvecklas relativt starkt till följd av en ökad produktivitet i näringslivet
och en stark utveckling av sysselsättningen. BNP beräknas öka med 2,8 procent
per år och sysselsättningen med nästan 0,6 procent per år fram till 2015.
Alternativscenariot baseras på klimatpolitiska åtgärder i form av ett högre framtida utsläppspris för koldioxid, 30 euro per ton koldioxid år 2015, jämfört med
20 euro i referensalternativet (som här motsvarar basscenariot). I alternativscenariot antas också ett högre elpris, 39 öre/kWh år 2015 jämfört med 35 öre/
kWh i referensalternativet. I de beräkningar som utförts av KI, med hjälp av
EMEC-modellen, antas BNP öka med 2,3 procent per år till 2015, jämfört med
2,8 procent per år i basscenariot. Sysselsättningen beräknas öka betydligt långsammare, 0,1 procent per år, jämfört med 0,6 procent per år i basscenariot. Den
svagare ekonomiska tillväxten i alternativscenariot avser i första hand de elintensiva sektorerna i näringslivet, bland annat basindustrin.
På längre sikt, 2015–2030, baseras båda scenarierna på beräkningar med EMECmodellen med olika antaganden om utsläppspris och elpris år 20251. Basscenariot 2015–2030 utgår från referensalternativets antagande om att utsläppspriset
sjunker till 15 euro per ton koldioxid år 2025. BNP beräknas öka med 2,1 procent per år och sysselsättningen med 0,1 procent per år. Den svagare tillväxten
jämfört med föregående period sammanhänger bland annat med att arbetskraften ökar marginellt under denna period.
Alternativscenariot 2015–2030 antar att utsläppspriset sjunker till 25 euro per
ton koldioxid år 2025. Liksom i basscenariot antas elpriset 2025 hamna på en
nivå strax under 2015 års elpris. Sammantaget antas den makroekonomiska ut-
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Vi antar att såväl utsläppspris som elpris ligger kvar på 2025 års nivå till år 2030.
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vecklingen under denna period bli i stort sett densamma som i basscenariot.
Även sysselsättningen utvecklas likartat.
Med dessa nationella beräkningsförutsättningar används en flerregional modell,
rAps, för att generera en möjlig regional fördelning av befolkning, sysselsättning
och ekonomi för respektive scenario. Denna modell arbetar med en indelning av
Sverige i 72 FA-regioner, av mycket varierande storlek. För att underlätta tolkningen har modellresultaten för de 72 FA-regionerna aggregerats till nio ”regionfamiljer”, grupperade efter regionstorlek och regionens ekonomiska struktur.
Resultaten av modellberäkningarna kan i huvuddrag sammanfattas enligt följande.
Basscenariot innebär en fortsatt koncentration till storstadsregionerna, det vill
säga Stockholm, Göteborg och Malmö. Storstadsregionernas andel av rikets befolkning kommer att öka från 47 procent till 51 procent år 2030. Andelen av
sysselsättning kommer att öka från 49 procent till 54 procent, medan andelen av
rikets produktion kommer att öka från 54 procent till 59 procent.

Basscenariot
innebär en fortsatt
koncentration till
storstadsregionerna.

I storstadsregionerna beräknas befolkningen öka med 0,9 procent per år till
2015, och med 0,7 procent per år 2015–2030. Även i övriga större regioner
(regionala centra) beräknas befolkningen öka; 0,3 procent per år respektive 0,2
procent per år för motsvarande perioder. För alla övriga regionfamiljer beräknas
befolkningen minska.
Fram till 2015 beräknas sysselsättningen öka för alla regionfamiljer, från 1,1
procent per år i storstadsregionerna till 0,1 procent per år för småregioner. För
perioden 2015–2030 ökar sysselsättningen endast för storstadsregioner, 0,5 procent per år, medan den minskar i övriga regionfamiljer, som mest med -0,7 procent per år i basindustriintensiva småregioner.
Regional inkomst (lönesumma per invånare) och regional arbetsproduktivitet
(lönesumma per sysselsatt) ökar snabbast i storstadsregionerna, omkring 2,2–2,4
procent per år.
Alternativscenariot innebär en lägre ekonomisk tillväxt och en avsevärt lägre
tillväxt av sysselsättningen jämfört med basscenariot. Den lägre ekonomiska
aktiviteten medför att inflyttningen till storstadsregionerna dämpas något, om än
koncentrationen till dessa regioner är fortsatt stark. Befolkningsminskningen i
lokala centra dämpas till följd av den lägre utflyttningen, medan småregionernas
negativa flyttnetto förstärks, i synnerhet för basindustriintensiva småregioner
2015–2030.
I alternativscenariot ökar sysselsättningen endast i storstadsregionerna, vilket
gäller både för perioden till 2015 (0,8 % per år) och 2015–2030 (0,6 % per år).
Den största avvikelsen jämfört med sysselsättningens förändring i basscenariot
beräknas uppstå för basindustriintensiva lokala centra och småregioner. För den
senare regionfamiljen beräknas sysselsättningen i alternativscenariot minska
med 0,7 procent per år, jämfört med en ökning med 0,2 procent per år i basscenariot. De basindustriintensiva regionernas betydligt svagare utveckling i alternativscenariot, framför allt för perioden till år 2015, kommer även till uttryck i
en svagare utveckling av regional inkomst och arbetsproduktivitet.

Alternativscenariot innebär en lägre
ekonomisk tillväxt
och en avsevärt lägre
tillväxt av sysselsättningen jämfört
med basscenariot.

Regionernas tillstånd
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Målet är hållbar
regional tillväxt

I detta kapitel ges en översiktlig beskrivning av den teoretiska grund på vilken analysen i rapporten vilar. Liksom i tidigare års upplagor är den teoretiska
grunden nationalekonomisk tillväxtteori. Nytt för i år är att årsboken söker göra
framskrivningar och prognoser för tillväxten på regional nivå. Årsboken inkluderar också ett avsnitt om hållbar utveckling. Det här kapitlet är därför kompletterat med ett avsnitt om hållbar tillväxt samt en avslutande diskussion om att
bedöma den framtida tillväxten på regional nivå.

Tillväxtens bestämningsfaktorer
Ekonomisk tillväxt
handlar om att
samhällets resurser används på ett
mer produktivt sätt
för att skapa ökad
levnadsstandard
och välstånd.

Ekonomisk tillväxt handlar om att samhällets resurser används på ett mer produktivt sätt för att skapa ökad levnadsstandard och välstånd. Analyser av ekonomisk tillväxt är studier av hur olika faktorer påverkar företagens produktivitet.
Inom ramen för den neoklassiska exogena tillväxtteorin är utgångspunkten att
den totala produktionen av varor och tjänster i ett land (BNP) under en viss
period (ett år eller kvartal) beror på två saker: hur mycket produktionsfaktorer
som utnyttjas och hur produktiva dessa är. Produktionsfaktorerna utgörs främst
av arbete och kapital. Arbete är en fråga om hur många timmar den samlade
arbetskraften lägger ned i produktionen. Kapital är den samlade mängden realt
kapital som används i produktionen.

På sikt är det teknisk
utveckling i bred
bemärkelse som
leder till tillväxt.

Den viktigaste implikationen från den exogena tillväxtteorin är att ett ökat utnyttjande av kapital och arbete endast ger en momental ökning av BNP per
capita. På sikt är det den så kallade totala faktorproduktiviteten (TFP), teknisk
utveckling i bred bemärkelse, som leder till tillväxt. Detta innebär att förändringar av arbetskraftens storlek, till exempel på grund av ökad medelårsarbetstid
eller sysselsättningsgrad, endast ger en tillfällig tillväxteffekt. På lång sikt är det
produktivitetsutvecklingen, eller hur smart vi jobbar, som skapar tillväxten.
I det pionjärarbete som Solow och Abramowitz utförde på 1950-talet, förklarades tekniska förbättringar som den viktigaste faktorn för långsiktig tillväxt.2 Kapitalackumulation, i form av en ökning av den totala mängden realkapital, kan
driva på tillväxten, men eftersom kapitalstocken kännetecknas av fallande marginalavkastning, kommer den effekten att vara begränsad. Ytterligare insatser av
kapital kommer endast att ske så länge som avkastningen är större än insatsen
och avkastningen antas öka långsammare än kapitalstocken. I ett jämviktsläge
kommer investeringarna endast att täcka förslitningen av kapitalstocken. Enligt
den neoklassiska teorin är det bara teknisk utveckling som kan driva fram långsiktig ekonomisk utveckling.
2

Solow (1956, 1957), Abramowitz (1956).
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Solows teori är utgångspunkten för traditionell tillväxtbokföring (growth accounting). Metoden är ett försök att fånga upp tillväxtens direkta orsaker genom
att separera produktionsfaktorernas bidrag från total faktorproduktivitet (TFP).
Bidraget från arbete och kapital mäts direkt medan TFP utgörs av en residual
i modellen. Givet att teorin och metoden är riktig ska TFP vara ett uttryck för
teknisk förändring.
Det tekniska framåtskridande som har störst betydelse för utvecklingen av TFP
på längre sikt är utvecklingen av det som brukar benämnas grundläggande teknik
(General Purpose Technology). Grundläggande teknik är den teknik som skapar
tillväxtmöjligheter och produktivitetsutveckling i stora delar av ekonomin. För
närvarande är det IT-relaterad teknik som utgör den grundläggande tekniken och
som enligt senare forskning ligger bakom en stor del av produktivitetsutvecklingen sedan 1990-talet.3 Eftersom informationstekniken är relativt kunskapsintensiv ställer den höga krav på att det finns ett tillräckligt stort humankapital i de
företag som ska använda den. Humankapital och IT kompletterar varandra och
det är de företag som både är IT-intensiva och humankapitalintensiva som har
störst tillväxtpotential.4

Det som har störst
betydelse för
utvecklingen av
TFP är utvecklingen
av det som brukar
benämnas grundläggande teknik.

I takt med att forskare upptäckt den stora betydelsen av kvalitativa förbättringar
av kapitalet (IKT-Kapital) och även högre utbildning hos arbetskraften, har analyserna av ekonomisk tillväxt fördjupats. I dag tar man hänsyn till att kapitalets
komposition har förändrats liksom att arbetskraftens kunskaper har ökat i takt
med att utbildningstiderna har blivit längre. Vidare söker forskare även att integrera företagens forskning och utveckling (FoU), samt även den kunskap som
byggs upp på arbetsplatser. Genom den utveckling som skett inom forskningen
finns det en god kunskap om hur ekonomisk tillväxt uppstår och hur den förändras över tid.
Den största nackdelen med den neoklassiska tillväxtteorin är att den inte förklarar hur eller varför tekniska framsteg görs. Den endogena tillväxtteorin försöker
övervinna detta misslyckande genom att förklara graden av teknisk utveckling
endogent, och ger produktion av nya teknologier och humankapital avgörande
betydelse. Företag och individer har en drivkraft att göra innovationer för att
skapa ett försprång framför konkurrenterna. En del av den kunskap som är förknippad med innovationen sprider sig till andra ekonomiska aktörer, vilket ökar
deras möjlighet att skapa innovationer. Genom denna mekanism uppstår en positiv, kumulativ cykel.
I motsats till den äldre neoklassiska tillväxtteorin hävdar den endogena tillväxtteorin att politiska åtgärder kan ha effekt på den långsiktiga tillväxttakten i en
ekonomi, även om dessa inte förändrar det samlade sparandet. Subventionering av FoU eller utbildning ökar tillväxttakten i vissa av den endogena teorins
modeller genom att incitamenten för innovation ökar. De mest betydelsefulla

3
4

Se t ex Timmer, Ypma och van Ark (2003), Oliner och Sichel (2000, 2002), Jorgenson och Stiroh (2000) och Lundgren et al (2007).
Se t ex Jorgensen et al (2002).

Den endogena tillväxtteorin försöker
förklara graden av
teknisk utveckling.

Den endogena tillväxtteorin hävdar
att politiska åtgärder
kan ha effekt på den
långsiktiga tillväxttakten i en ekonomi.
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teoretiska skillnaderna i jämförelse med den neoklassiska tillväxtteorin hänger
samman med att man förkastar det neoklassiska antagandet om avtagande avkastning på realkapitalinvesteringar vilket medger stordriftsfördelar i produktionen.

Samhällsekonomiska aspekter
på hållbar utveckling
BNP är inte ett
objektivt mått på
levnadsstandard
och välmående.
En svaghet är att
måttet inte inkluderar
negativa effekter i
form av till exempel
miljöförstörelse.

En hållbar utveckling
innebär att vi blir rikare, att vår genuina
förmögenhet växer.

Tillväxt innebär att värdet av det vi producerar ökar. Tillika bidrar det till högre
inkomster och konsumtion samtidigt som utrymmet för sociala reformer växer.
Problemet är dock att BNP inte är ett objektivt mått på levnadsstandard och
välmående. BNP-måttet har en rad svagheter. Flera av de nyttigheter som produceras i ett samhälle inkluderas inte: arbete i hemmet saknas liksom arbete på
den svarta marknaden. Andra varor och tjänster, som de offentliga tjänsterna
vård, skola och rättsväsende, är svåra att mäta då det saknas marknadspriser. En
annan svaghet är att måttet inte inkluderar de negativa effekter som produktion
och konsumtion genererar i form av till exempel miljöförstörelse.
En hållbar utveckling innebär att vi blir rikare, att vår genuina förmögenhet
växer. Att vår genuina förmögenhet växer innebär att summan av alla våra tillgångar ökar. Det är inte detsamma som traditionellt beräknad BNP-tillväxt som
endast ger ett mått på en del av produktionens värdeökning.
Genuint ökad förmögenhet innebär att vi lever på förräntningen av kapitalet och
inte på en förbrukning av detsamma. Det kapital vi är beroende av inkluderar
såväl prissatta som icke prissatta varor och tjänster. Viktiga icke prissatta insatsvaror inkluderar vissa naturresurser och ekosystemtjänster (faktaruta 1-1),
som produktionen av fisk och skaldjur, vatten, vatten- och luftrening, insekter
och fåglars pollinering av växter och grödor med mera.
Tidigare oroade man sig för att värdefulla naturresurser skulle ta slut. Många
naturresurser omfattas dock av äganderätter och prissätts. I dessa fall fungerar
prismekanismen ofta. Det innebär att priset säkerställer att resurser inte överutnyttjas, utan i tid ersätts av andra resurser.

Kortsiktigt lönar det
sig att överutnyttja
resurser utöver vad
som är långsiktigt hållbart.

Problemet är mer accentuerat när det gäller de icke prissatta ekosystemtjänsterna
där nyttjandet kännetecknas av det klassiska problemet ”allmänningens tragedi”
(”the tragedy of the commons”)5 som innebär att det kortsiktigt lönar sig att
överutnyttja/överexploatera resurser utöver vad som är långsiktigt hållbart.
Att en resurs överexploateras betyder att nivån på stocken inte är optimerad för
långsiktig produktion och produktivitet. Ett exempel på detta är när fiskeuttaget
överskrids så att återväxten av fisk minskar. Överexploateringen kan alltså kortsiktigt resultera i hög produktivitet och tillväxt samtidigt som den långsiktiga
försörjningen, produktiviteten och tillväxten riskeras.

5

Hardin (1968).
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Ekonomers definitioner av hållbar utveckling fokuserar på välfärd som genereras med hjälp av produktionsbasen, som i sin tur brukar delas upp i olika typer
av kapital: realkapital, humankapital, naturkapital och socialt kapital. Den av
ekonomer i dag kanske mest accepterade definitionen på hållbar utveckling är
att summan välfärd över alla generationer inte får minska. Definitionen baseras
på ett vidgat förmögenhetsbegrepp som inkluderar även icke prissatta ekosystemtjänster. Forskning har visat att ett tillräckligt villkor för att summan välfärd
ska växa är att kapitalstockarna (produktionsbasen) totalt sett inte minskar, det
vill säga att nettoinvesteringarna sett över alla tillgångar är positiv.
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Den av ekonomer
i dag kanske mest
accepterade definitionen på hållbar
utveckling är att
summan välfärd över
alla generationer
inte får minska.

En hållbar utveckling uppnås då genom en hållbar förvaltning av denna produktionsbas, vilket inkluderar hållbara investeringar av olika slag, inklusive
investeringar i ekosystemtjänster, för att säkra och öka avkastningen på detta
kapitalslag.
I arbetet med att operationalisera, det vill säga tillämpa begreppet hållbar utveckling i ekonomisk teori, är det naturligt att först rikta blicken mot det gängse
framgångsmåttet, förändringen i BNP. Ett annat av de gängse måtten på ekonomisk utveckling är nettonationalprodukten (NNP), alltså BNP minus förslitning
av realkapital som maskiner och byggnader6. Genom att utvidga kapitalbegreppet och ”bygga ut” NNP-måttet så att det omfattar löpande miljöskador samt
värdet av förändringar i naturkapitalet (varor och tjänster från det ekologiska
systemet), skapas en definition och ett mått på hållbar utveckling.
I Sverige har Konjunkturinstitutet, KI, tidigare haft i uppgift att ta fram metoder
för och att beräkna ett grönt NNP-mått. KI har också försökt räkna ut en partiell
grön NNP. Kunskapsluckor, svårigheter att fastställa kvantitativa och kvalitativa
förändringar, brist på data och svårigheter att prissätta miljöskador liksom de
varor och tjänster som naturen producerar gratis, innebär att alla hittills gjorda
försök att räkna ut en grön NNP har genererat mått som är behäftade med en hög
grad av osäkerhet.
I dag har många forskare på grund av dessa och andra problem övergivit grön
NNP till förmån för genuint sparande. I praktiken innebär det att man backar tillbaka och i stället för att fokusera på produktionen, fokuserar på produktionens
bas, det vill säga kapitaltillgångarna. Hållbar utveckling kommer då i mindre
grad att handla om hållbara konsumtions- och produktionsnivåer, utan i stället
om att säkra och öka kapitalbasen genom (långsiktigt hållbara) investeringar. En
hållbar utveckling kan då definieras som att nettoinvesteringarna (sett över alla
kapitaltillgångar) inte minskar, det vill säga att nettoinvesteringarna är minst
lika med eller större än noll eller, för att använda världsbankens terminologi, att
det genuina sparandet är positivt. Flera av problemen som finns med att beräkna
grön NNP kommer man inte ifrån vid beräkningar av genuint sparande medan
andra problem enklare kan hanteras.

6

1976 visade Weitzmann att NNP är räntan på landets förmögenhet d v s ett mått på vår potentiella hållbara konsumtionsnivå.

I dag har många
forskare på grund
av dessa och andra
problem övergivit
grön NNP till förmån
för genuint sparande.
Hållbar utveckling
kommer i högre grad
att handla om att
säkra och öka kapitalbasen genom
hållbara investeringar.
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Faktaruta 1-1 Ekosystemtjänster
Ekosystemtjänster är de nyttigheter som människor
hämtar från ekosystemet. Det är de grundläggande saker som vi behöver för överlevnad och välbefinnande.
Ekosystemtjänster är en rubrik för flera sammansatta
”tjänster” som vi hämtar från ekosystemtet. De inkluderar; (1) försörjningstjänster i form av till exempel mat,
vatten och råvaror; (2) regleringstjänster som exempelvis handlar om att ekosystemet påverkar jordens klimat,
Ekosystemtjänster

Grunden för välbefinnande

Försörjning
• Mat
• Vatten
• Trä, fibrer
• Bränsle
•…

Stödjande tjänster
•Fotosyntesen
•Jordombildning
•Näringstillförsel

torka/översvämningar och sjukdomars spridning, (3) kulturella tjänster i form av rekreation och estetik; och (4)
stödjande tjänster (underliggande för andra tjänster)
som fotosyntesen, jordombildning och näringstillförsel.
Ekosystemtjänster utgör grunden för samhälle och produktionssystem. I figuren nedan illustreras interaktionen
mellan ekosystemet och människors välbefinnande

Säkerhet
• Personlig säkerhet
• Resurstillgänglighet
• Frånvaro av sjukdommar

Reglering
• Klimatreglering
• Reglering av torka/
översvämningar
• Reglering av sjukdomar
• Vattenrening
•…
Kultur
• Estetik
• Andlighet
• Utbildning
• Rekreaktion
•…

Grundläggande tillgångar för liv
• Levebröd
• Tjänlig mat
• Skydd
Hälsa
• Rent vatten, luft
• Välbefinnande

Frihet av val och handlingar
Möjlighet att uppnå det
individen vill göra och
vara

Goda relationer
• Socialt sammanhang
• Ömsesidig respekt

Källa: Millennium ecosystem assessment.

Regionalt hållbar utveckling och tillväxt7
Det står klart att tillväxten på nationell nivå är relaterad till de enskilda regionernas ekonomiska resultat. Inom ramen för denna analys bör vi närmare granska
teorin bakom regional ekonomisk tillväxt.

Teorin om regional
tillväxt är strikt
korrelerad till
plats, agglomeration, verksamhetsspecialisering samt
spatiala frågor.

När vi diskuterar regional tillväxt är det viktigt att minnas att teorin om regional
tillväxt är strikt korrelerad till plats, agglomeration, verksamhetsspecialisering
samt spatiala frågor.
Uppkomsten och dominansen av spatial koncentration av ekonomiska aktiviteter är en av de faktorer som Kuznets knutit till ekonomisk tillväxt. Denna starka
positiva korrelation mellan tillväxt, geografisk agglomeration av ekonomiska
aktiviteter och medborgarnas roll i den ekonomiska tillväxten har dokumente-

7

Följande avsnitt baseras till stora delar på Baldwin och Martin (2004).
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rats och framhållits av ekonomihistoriker8, urbanekonomer9, utvecklingsekonomer10 liksom tillväxtekonomer11. Härav följer, som Fujita och Thisse12 formulerade det: ‘‘agglomeration kan anses vara den territoriella motsvarigheten till
ekonomisk tillväxt.’’
Quahs resultat13 antyder också en positiv relation mellan tillväxt och agglomeration. Han har funnit att bland de så kallade sammanhållningsländerna (Grekland, Spanien, Portugal och Irland, även om irländska regionala data saknas) har
Spanien och Portugal uppnått en hög tillväxt. I per capita-inkomst har länderna
närmat sig resten av Europa och har också den tydligaste regionala avvikelsen.
Studier ger starka belägg för att indirekta teknikeffekter varken är globala eller
helt och hållet lokala.14 Kunskapsspridning mellan regioner och länder existerar,
men avtar kraftigt med fysiskt avstånd, något som bekräftar den roll som den sociala interaktionen mellan individer, beroende på spatial närhet, spelar vid sådan
spridning. En nyligen genomförd studie av Keller visar: trots att indirekta teknikeffekter har blivit mer globala över tiden, ”är teknologi i hög grad lokal, inte
global, eftersom nyttan av indirekta teknologieffekter minskar med avståndet”.15
Det faktum att indirekta teknikeffekter är lokala borde i teorin leda till en positiv
koppling mellan tillväxt och spatial agglomeration av ekonomiska aktiviteter,
eftersom närhet till innovationskluster har en positiv effekt på produktiviteten.

Indirekta teknikeffekter är varken
globala eller helt
och hållet lokala.

Det finns en stark likhet mellan modellerna för endogen tillväxt och de modeller
som den nya ekonomiska geografin (NEG) använder: de förstnämnda analyserar
hur nya ekonomiska aktiviteter uppstår genom teknisk innovation, medan de sistnämnda studerar hur dessa ekonomiska aktiviteter lokaliseras och varför de är så
spatialt koncentrerade. Man ska alltså se den process som skapar nya företag och
ekonomiska aktiviteter och den som lokaliserar dem som samhörande processer.
Den nya ekonomiska geografin representerar ett återupptäckande av utrymme
och lokalisering i nationalekonomin. Konceptet behandlar frågan om hur agglomerationer bildas och under vilka förhållanden de är stabila. Den har sitt upphov
i polariserade tillväxtmodeller, men den anpassar förklaringarna i polariseringsteorin med hjälp av en formaliserad uppsättning instrument som lånats från neoklassisk teori.
Kärnan i NEG är den monopolistiska konkurrensmodellen som utvecklats av
Dixit och Stiglitz, enligt vilken konsumenterna föredrar ett så brett urval produkter som möjligt.16 Producenterna anpassar sig efter konsumenternas önskemål,
men samtidigt blir en mängd produkter omöjliga genom de fasta och variabla
kostnaderna för att producera varorna.
8
9
10
11
12
13
14
15
16

T ex Hohenberg och Lees (1985).
Fujita och Thisse (2002).
Williamson (1988).
Lucas (1988).
Fujita och Thisse (2002).
Quah (1996).
Jacobs (1969) och på senare tid av Jaffe et al (1993), Coe och Helpman (1995), Coe et al (1997) samt Ciccone och
Hall (1996).
Keller (2002).
Dixit och Stiglitz (1997).

Den nya ekonomiska
geografin representerar ett återupptäckande av utrymme
och lokalisering i
nationalekonomin.
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Det finns därför tre modellklasser i NEG:
Centrum-periferi-modellen, som introducerades av Krugman ger en grundläggande ram till NEG.17 Den illustrerar hur interaktionen mellan ökad avkastning
på företagsnivå, transportkostnader och faktormobilitet kan få en ekonomisk
struktur att uppstå och förändras.
I den populäraste modellstrategin, urbana och regionala system, fokuseras på
den spatiala fördelningen av agglomerationer medan man bortser från agglomerationens interna spatiala struktur.
De internationella modellerna för specialisering och handel byter fokus från
agglomeration av resurser till geografisk koncentration av vissa branscher. Nyckeln är att tillåta en vertikal produktionsstruktur i vilken en eller flera sektorer i
föregående led producerar input för en eller flera sektorer i efterföljande led samtidigt som producenter i båda leden får ökad avkastning och transportkostnader.
En gradvis process med ökad världshandel genom sjunkande transportkostnader,
kan till en början dela upp världen spontant och godtyckligt i ett industrialiserat
”nord” med höga kostnader och ett primärproducerande ”syd” med låga löner;
men senare kan syd komma att resa sig igen på bekostnad av nord.
Det står klart att avgörande för regional tillväxt är företags och individers lokaliseringsbeslut, som signifikant kan relateras till rörlighet i kapital och arbetskraft.

Tillväxtens bestämningsfaktorer och
den framtida regionala tillväxten
Framtidsbilder
av den regionala
utvecklingen har
blivit allt viktigare.

Scenarier för den
regionala utvecklingen
är nödvändiga
för samhällsplaneringen.

Analyser av tillväxten och dess bestämningsfaktorer på nationell och regional
nivå syftar ofta till att förstå tillväxten och att förklara vad som påverkat ett tillväxtförlopp i efterhand. Den som jobbar med regional utveckling på olika nivåer
är i lika hög grad intresserad av vad som kommer att leda till tillväxt i framtiden.
Framtidsbilder av den regionala utvecklingen har dessutom blivit allt viktigare
beroende på de märkbara regionala konsekvenserna av demografiska förändringar, ekonomins globalisering och konsekvenser av klimatförändringen.
Generellt är det viktigt att beakta den framtida utvecklingen av de övergripande
faktorer bakom ekonomisk tillväxt som lyfts fram i detta kapitel. Detta gäller
framför allt utvecklingen i regionerna av arbetskraftens och realkapitalets nivå
och sammansättning, spridningen av ny teknik samt förutsättningarna för lokalisering av olika typer av verksamheter i regioner. Detta medför att scenarier eller
prognoser för den regionala utvecklingen av befolkning, ekonomi och arbetsmarknad är nödvändiga för samhällsplaneringen inom en mängd områden.
Samhällsekonomins komplexitet, och osäkerheten i prognoserna för utvecklingen av enskilda tillväxtfaktorer, gör det emellertid vanskligt att göra detaljerade
prognoser av den regionala utvecklingen.
17

Krugman (1993).

Målet är hållbar regional tillväxt

För att göra tillförlitliga prognoser krävs det avancerade modeller som kan ta
hänsyn till de komplexa beroendeförhållanden som finns i en modern marknadsekonomi. Dessa modeller har trots sin komplexitet en begränsad förmåga
att göra exakta förutsägelser, framför allt om tidsperspektivet för prognosen är
långsiktigt eller om prognosen ska redovisas på regional nivå.
I nästa kapitel redogörs för den historiska och aktuella utvecklingen av viktiga
tillväxtfaktorer. I rapportens andra del är syftet att använda kunskapen om dessa
faktorer för att med hjälp av en lämplig modell av den regionala ekonomin utarbeta plausibla scenarier av den regionala utvecklingen fram till 2030.

21

Tillförlitliga
prognoser
kräver avancerade
modeller.
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Detta kapitel syftar till att ge en övergripande bild av tillståndet i regionerna
avseende tillväxt, befolkning, arbetsmarknad samt näringslivets struktur och dynamik. Kapitlet inleds med ett avsnitt om den regionala indelning som används
i rapporten. Därefter följer avsnitt som i tur och ordning behandlar ekonomisk
tillväxt, befolkning, arbetsmarknad, näringslivets struktur och dynamik. Slutligen följer ett avsnitt som behandlar den regionala tillväxten ur ett hållbarhetsperspektiv.

Regionala indelningar
Nuteks regionala indelning är utgångspunkten för denna rapport. Nutek delar
in landet i 72 så kallade funktionella regioner, kända som FA-regionerna18 som
ett alternativ till andra regionala indelningar, till exempel SCB:s lokala arbetsmarknader och Nuteks tidigare lokala arbetsmarknadsregioner.

Nuteks regionala
indelning är
utgångspunkten för
den här rapporten.

Det utmärkande för dessa enheter är att de baserar sig på arbetskraftspendling,
vilket gör funktionella arbetsmarknadsregioner relativt oberoende. Det fångar
in en sorts ”vardagsregioner” där majoriteten av människorna kan få arbete och
majoriteten av företagen vet hur de kan rekrytera arbetskraft.
Nuteks indelning i FA-regioner grundar sig på 2002 års statistik över arbetsresor
och SCB:s kriterier för avgränsning av lokala arbetsmarknader. Dessutom har
ett nytt sätt att föra statistik över pendling till närbelägna länder tagits med i beräkningen19. Denna aspekt har framför allt påverkat hur regioner med stor andel
arbetsresor ser ut, till exempel västra Värmland, (appendix 1 visar den regionala
indelningen mera i detalj och en förteckning över vilka kommuner som hör till
olika FA-regioner).

FA-regionerna
grundar sig på
statistik över
arbetsresor.

Indelningen i funktionella regioner är helt baserad på de genomsnittliga strömmarna av pendlare vid ett givet tillfälle. Många studier av människors resvanor
visar att de dagliga förflyttningarna skiljer sig åt för olika delar av befolkningen20. Vi vet till exempel att män har en benägenhet att pendla längre sträckor än
kvinnor, liksom att högutbildade grupper i större utsträckning pendlar inom landet än lågutbildade grupper. Arbetsmarknadsregionernas omfattning utvecklas
över tid: 1970 var det ungefär en halv miljon människor som pendlade till en annan kommun. I dag har antalet stigit till 1,2 miljoner, vilket innebär att nästan en
tredjedel av arbetskraften pendlar till arbetet över åtminstone en kommungräns.

Funktionella
regioner är baserade
på genomsnittliga
strömmar av
pendlare.

18
19

20

För att kunna erhålla en regional indelning som är konsistent över tiden har det varit nödvändigt att göra vissa
smärre justeringar i förhållande till Nuteks (2005a) ursprungliga förslag. Se appendix 1 för detaljer kring detta.
Inom projektet ”Nordisk pendlingskarta” har de fyra nordiska statistikmyndigheterna samarbetat för att producera
statistik över gränsöverskridande pendling på nationell, regional och kommunal nivå. Se Nordiska Ministerrådet
(2005). Data över den gränsöverskridande pendlingen har uppdaterat i en ny pendlingskarta, se Nordiska Ministerrådet (2007).
Kullenberg och Persson (1997).
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Med detta ökade antal pendlare följde en minskning av antalet arbetsmarknadsregioner från 187 år 1970 till 72 år 2005. Denna utveckling mot ett minskande
antal regioner har varit mycket stark under en relativt kort tid. Samtidigt har
regionerna ökat i storlek. Dessutom har förstoringen av regionerna inte alltid
fördelat sig jämnt över landet. Det är framför allt i Mälardalen och södra Sverige
som antalet arbetsmarknadsregioner har minskat dramatiskt, medan Norrland,
med ett litet antal glest befolkade kommuner och längre pendlingsavstånd, inte
i lika hög grad berörts av fenomenet med ”regionförstoring”. Här är arbetsmarknadsregionerna desamma som de har varit de senaste 35 åren.

FA-regionerna
varierar i storlek från
2 miljoner till mindre
än 3 000 invånare.

Denna rapport med 72 FA-regioner omfattar hela skalan från Stockholmsregionen med mer än två miljoner invånare och något mer än en miljon sysselsatta,
till Sorsele med mindre än 3 000 invånare och cirka 1 000 sysselsatta. Det är
uppenbart att dessa regioner har mycket olika förutsättningar för utveckling och
tillväxt. Därför klassificerar denna rapport också regionerna i regionfamiljer för
att kunna göra en mera meningsfull jämförelse mellan regioner med liknande
förutsättningar för utveckling21.
Klassificeringen i regionfamiljer baserar sig på FA-regionernas befolkningsunderlag. De tre stora regioner som tillhör gruppen storstadsregioner är Stockholm,
Malmö och Göteborg. Därefter kommer regionala centra med och utan universitet samt lokala centra och småregioner, grupperade efter sin huvudsakliga ekonomiska verksamhet.
Med dessa kriterier som grund bildar vi sju regionfamiljer som framgår av Tabell
2-1 (se även appendix 1). Denna tabell visar de förändringar som skett i befolkningsunderlaget i de olika regionfamiljerna mellan 2006 och 2007. Storstadsregionerna visar att en klart positiv förändring av antalet invånare har inträffat
under detta år. Regionala centra med universitet uppvisar en svag men positiv
förändring och resterande regioner har ingen befolkningsförändring under samma period.
Även om län och kommuner är viktiga geografiska enheter för analys kommer denna rapport inte att visa några data eller analyser på den administrativa,
regionala nivån. Statistik på länsnivå finns emellertid tillgänglig i en databas på
ITPS hemsida.

21

Nutek har tidigare gjort en liknande gruppering i regionfamiljer, men då med utgångspunkt från de gamla lokala
arbetsmarknadsregionerna, se t ex Nutek (2005b, 2007).
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Tabell 2-1 Regionfamiljer.
Regionfamilj

Antal
regioner

Befolkning
år 2007

Befolkning
år 2006

%
Förändring

3

4 343 069

4 298 242

1,0

8

1 568 555

1 564 847

0,2

12

1 995 672

1 989 184

0,3

Storstadsregioner
Regionala centra med universitet
Övriga regionala centra
Lokala centra – varuproducerande

6

336 825

336 719

0,0

Lokala centra – tjänsteproducerande

5

327 277

327 051

0,1

Småregioner – varuproducerande

14

286 919

287 440

–0,2

Småregioner – tjänsteproducerande

24

308 510

309 774

–0,4

Källa: SCB; RTB.

Figur 2-1 Karta över regionfamiljer.
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Regional ekonomisk tillväxt
En hög välfärd och levnadsstandard förutsätter att höga inkomster kan skapas i
den regionala ekonomin. Uthållig regional ekonomisk tillväxt bidrar till att hushållens köpkraft växer och till att offentliga välfärdstjänster kan utvecklas i alla
delar av landet. Eftersom tillväxten i Sverige är summan av vad som produceras
i hela landet, är det ur ett nationellt perspektiv viktigt att skapa förutsättningar
för ekonomisk tillväxt i landets alla delar. För att bidra med ett underlag som kan
ge ökad kunskap om regional ekonomisk tillväxt, kommer det följande avsnittet att kartlägga den ekonomiska utvecklingen i landets regioner från mitten av
1990-talet till i dag.

Hög välfärd och
levnadsstandard
förutsätter höga
inkomster.
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Undersökningar av ekonomisk tillväxt i ett land eller region utgår i allmänhet
från bruttonationalprodukt (BNP) respektive bruttoregionalprodukt (BRP) per
invånare. Som en indikator på människors välfärd har dock BNP per invånare
(och den regionala motsvarigheten) svagheter. Problemet med den indikatorn
är att många saker som påverkar individernas välbefinnande och välfärd inte
inkluderas i BNP-måttet. Den kanske största bristen är att den fysiska livsmiljön
helt utelämnas, vilket innebär att exempelvis utsläpp som förstör miljön inte inkluderas i analysen. Med anledning av det senare och andra problem, har en rad
andra mått utvecklats för att mäta människors levnadsstandard. Till exempel har
Human Development Index, Index of Sustainable Welfare eller Genuine Progress Indicator, använts för att ge en mer fullständig bild av välståndet. Nackdelen med de senare är att det inte finns någon gemensam ram för hur dessa mått
sammanställs. Vidare försvåras användningen av dessa mått av olika mätproblem och konceptuella problem. Av dessa skäl är det svårt att säga vilket mått
som skulle kunna vara bättre än BNP. Eftersom BNP är det mest robusta måttet,
både mättekniskt och konceptuellt, har vi valt att använda det som indikator på
regional ekonomisk utveckling.

Utvecklingen kan
följas med hjälp av
regionalräkenskaper
från SCB.

Den regionala ekonomiska utvecklingen kan följas med hjälp av regionalräkenskaper från Statistiska centralbyrån (SCB).22 Dessa räkenskaper är en regional
fördelning av nationalräkenskaperna. Fördelningen av nationella uppgifter har
fördelen att begrepp och definitioner blir konsistenta både på regional och på
nationell nivå, men samtidigt nackdelen att det handlar om fördelningar och
länsvisa uppgifter. För att undvika fördelningar samt för att kunna använda en
geografisk indelning baserade på FA-regioner, har vi i stället valt att aggregera
inkomsterna inom de respektive regionerna.

Undersökningen
begränsas till
lönesummor.

Utifrån definitionerna i nationalräkenskaperna är de samlade inkomsterna av
arbete och kapital, nationalinkomst, detsamma som BNP med avdrag för kapitalförslitning plus nettotransfereringar till utlandet. I de totala inkomsterna ingår
lönesummor, kapitalinkomster och inkomster från egen företagsverksamhet. För
att få ett fullständigt NI-mått på regional nivå måste alltså alla tre inkomstkällor
mätas. Men eftersom det är förenat med stora svårigheter att mäta kapitalinkomsterna och inkomster från egen företagsverksamhet på regional nivå, begränsas
den följande undersökningen till lönesummor. Köpkraften i landet påverkas i
stor utsträckning av lönesummor, och skatteunderlaget för kommuner och landsting utgörs av lönesummor. På basis av lönesummorna används följande två
mått på regional ekonomisk utveckling:
Regional arbetsproduktivitet =
dagbefolkningslönesumma per förvärvsarbetande i regionen.
Regional inkomst =
nattbefolkningslönesumma per invånare i regionen.

22

www.scb.se/statistik/NR/NR0105/nr0102mer10.doc
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Statistik över lönesummor är en vanligt förekommande indikator på regional
produktion eftersom lönesumman kan antas stå i proportion till förädlingsvärdet. Ett problem kan dock uppstå om det finns stora skillnader och/eller att det
sker förändringar i vinst/löneandel över tid och mellan regioner.
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Statistik över
lönesummor är en
indikator på regional
produktion.

Lönesumman kan beräknas antingen utifrån den region där de förvärvsarbetande
arbetar (dagbefolkning) eller utifrån den region där de bor (nattbefolkning). Allmänt gäller att man bör undvika att blanda samman dag- och nattbefolkningsstorheter. Det innebär att dagbefolkningens aktiviteter bör relateras till dess storlek
och att mått som avspeglar nattbefolkningens aktiviteter bör jämföras med nattbefolkningens storlek. Om dag- och nattbefolkningsuppgifter blandas samman
kan man till följd av arbetspendling över regiongränser få skevheter i de mått
som beräknas. Pendlare bidrar till produktionen i den region där de arbetar men
tillhör befolkningsunderlaget i den region där de bor. Det innebär lite förenklat
att regioner som uppvisar nettoinpendling tenderar att ha högre produktionsvärden än inkomster, medan regioner som uppvisar nettoutpendling tenderar att ha
högre inkomster än produktionsvärden. Problemet är mindre om man, som i den
här rapporten, arbetar med funktionella arbetsmarknadsregioner. Men även om
dessa är definierade för att minimera pendlingsutbytet med omvärlden, är det
viktigt att notera att med de indelningskriterier som gäller kan det trots allt förekomma relativt stora pendlingsflöden också över dessa regiongränser23.
I det följande kommer tillväxt i arbetsproduktivitet och inkomster endast att
redovisas i reala tal (det vill säga i fasta priser). Till hjälp för fastprisberäkningar
används konsumentprisindex (KPI) i 2005 års priser. Skälet till att använda KPI
är att lönesummor används för hushållens konsumtion och att inkomster deflaterade med KPI mäter hushållens köpkraft i respektive region. Prisskillnader mellan regioner kan tyvärr inte vägas in i analysen, när det saknas pålitliga regionala
prisindex. Stora prisskillnader mellan regionerna kan därmed riskera att påverka
resultatet, varför en viss försiktighet bör iakttas vid tolkningen av tillväxten i
arbetsproduktivitet och inkomster mellan regioner.

Tillväxt i
arbetsproduktivitet
och inkomster
redovisas i reala tal.

Med utgångspunkt i de indikatorer som presenteras ovan, kartlägger den följande framställningen den regionala ekonomiska tillväxten i Sverige under perioden 1995–2007. I ett avsnitt följer vi den regionala utvecklingen i hela landet.
I ett senare avsnitt uppmärksammas tillväxten i storstadsregionerna.

Den regionala tillväxten i Sverige 1995–2007
Under perioden 1995–2005 steg inkomsterna i genomsnitt med strax över tre
procent per år i landet. Tillväxten har dock inte utvecklats på ett enhetligt sätt.
Tabell 2-2 visar att det finns en stor regional variation i inkomst- och arbetsproduktivitetstillväxt. De högsta tillväxttalen uppgår till strax över fyra procent och
de lägsta understiger två procent. Av de fem FA-regioner som hade snabbast
tillväxt i regional inkomst ligger en i Västerbottens län, två i Bohuslän och två i

23

Se kapitel 2 och appendix 1 för en presentation av de kriterier som använts för att avgränsa FA-regioner.

1995–2005 steg
inkomsterna i
Sverige i genomsnitt
med tre procent.
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Tabell 2-2 De fem FA-regioner med högst och lägst genomsnittlig årlig procentuell tillväxt i regional
inkomst och regional arbetsproduktivitet 1995–2005. 2005 års priser.
Regional
inkomst

Rang

Regional
arbetsproduktivitet

1

Strömstad

4,2

Strömstad

3,1

2

Vetlanda

4,1

Vansbro

3,0

3

Dorotea

3,8

Dorotea

3,0

4

Jönköping

3,8

Älmhult

3,0

5

Göteborg

3,7

Malmö

2,9

68

Åsele

2,5

Jokkmokk

1,9

69

Luleå

2,5

Bengtsfors

1,9

70

Eda

2,1

Haparanda

1,8

71

Bengtsfors

2,0

Överkalix

1,8

72

Filipstad

1,9

Arjeplog

1,8

Riket

3,2

Riket

2,7

Källa: SCB; RAMS och RTB.

Småland. Av de regioner som uppvisade lägst tillväxt återfinns en i Norrbottens
län, en i Västerbottens län, två i Värmlands län och en i Västra Götalands län. De
regioner som har högst respektive lägst inkomst och arbetsproduktivitetstillväxt
är i huvudsak småregioner.
Den regionala arbetsproduktiviteten är ett resultat av hur branscherna i de respektive regionerna har utvecklats. Stora branscher som har en stark utveckling
kan bidra till att hela den regionalekonomiska utvecklingen gynnas. För att visa
hur branscherna har utvecklats i olika delar av landet redovisas de fem FA regionerna med högst och lägst tillväxt i regional arbetsproduktivitet efter branschgrupp under perioden 1995–2005 i Tabell 2-3.

Arbetsproduktivitetstillväxten inom
tillverkningsindustrin var högst
i Malmöregionen.

Arbetsproduktivitetstillväxten inom tillverkningsindustrin var högst i Malmöregionen, följt av småregioner som Dorotea, Tranås, Lidköping och Kristianstad. Regionerna Malmö och Dorotea återfinns även bland de regioner som hade
högst regional arbetsproduktivitet totalt. Den svagaste produktivitetsutvecklingen inom industrin finns i regionerna Haparanda, Sundsvall, Vilhelmina, Torsby
och Arjeplog. Av de senare är det Arjeplog och Haparanda som även återfinns
bland regionerna med lägst total tillväxt i arbetsproduktivitet under perioden
1995–2005.
Utvecklingen av företagsinriktade tjänster har varit stark i regioner som Vilhelmina, Pajala, Älmhult, Strömstad och Skellefteå. Intressant att notera är den
starka utvecklingen i företagsinriktade tjänster som väger upp den svaga utvecklingen inom tillverkningsindustrin i Vilhelmina. Vidare kan vi se vid en jämförelse mellan Tabell 2-2 och 2-3 att Älmhults och Strömstads företagstjänster har
bidragit till den sammantaget höga arbetsproduktivitetstillväxten.
För hushållsinriktade tjänster finner vi en högst blandad grupp regioner med
Stockholm i tillväxttoppen, följt av småregioner som Åsele, Jokkmokk,
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Tabell 2-3 De fem FA-regionerna med högst och lägst genomsnittlig årlig procentuell tillväxt i regional arbetsproduktivitet 1995–2005 efter branschgrupp. 2005 års priser.
Rang

Företagsinriktade
tjänster

Industri

Hushållsinriktade
tjänster

Blandade
tjänster

1

Malmö

4,1

Vilhelmina

4,5

Stockholm

4,5

Pajala

3,5

2

Dorotea

3,8

Pajala

3,6

Åsele

3,6

Arjeplog

3,4

3

Tranås

3,3

Älmhult

3,4

Jokkmokk

3,4

Kramfors

3,2

4

Lidköping

3,3

Strömstad

3,4

Bengtsfors

3,2

Arvidsjaur

3,1

5

Kristianstad

3,3

Skellefteå

3,2

Arvidsjaur

3,1

Stockholm

3,1

68

Haparanda

1,4

Filipstad

1,4

Eskilstuna

–10,8

Storuman

1,2

69

Sundsvall

1,3

Nyköping

1,3

Nyköping

–10,9

Överkalix

1,1

70

Vilhelmina

1,0

Ludvika

1,1

Vetlanda

–11,0

Haparanda

1,0

71

Torsby

0,8

Avesta

–0,1

Värnamo

–11,2

Vimmerby

1,0

Dorotea

–0,3

Ljungby

–11,4

Åsele

0,6

2,6

Riket

2,9

72

Arjeplog
Riket

–1,5
2,9

Riket

2,6

Riket

Källa: SCB, RAMS.

Bengtfors och Arvidsjaur. Ingen av dessa återfinns bland de fem regioner som
har högst total arbetsproduktivitetstillväxt åren 1995–2005.
Slutligen framgår det av Tabell 2-3 att de regioner som har en hög arbetsproduktivitetstillväxt i så kallade blandade tjänster inte heller finns bland regionerna
med högst total arbetsproduktivitetstillväxt under aktuell period enligt ovan.
Om vi närmare granskar de regioner som har den högsta totala arbetsproduktivitetstillväxten finner vi att utvecklingen i hög grad är heterogen, sett till branscher. Det är alltså inte en viss bransch som har bidragit till den höga totala
arbetsproduktivitetstillväxten. I Strömstad, som har den starkaste produktivitetsutvecklingen, är det framför allt detaljhandel, byggindustri och utbildningsväsende som har bidragit till den ekonomiska expansionen. I Vetlanda har tillväxten
inom industri för metallvaror, detaljhandel och utbildningsväsende varit viktig
för utvecklingen av regional arbetsproduktivitet. Tillväxten inom industrin för
motorfordon, möbel- och annan tillverkningsindustri samt utbildningsväsende
har varit viktig för tillväxten i Dorotea region. I Jönköpings region har tillväxten
inom stödtjänster till transport samt resebyråverksamhet, byggindustri, detaljhandel och utbildningsväsende bidragit till en ökad regional arbetsproduktivitet. Tillväxt inom tillverkning av motorfordon, detaljhandel, byggindustrin och
andra företagstjänster har varit betydelsefull för Göteborgs region under det senaste decenniet. Undersökningen visar att det inte är samma branscher som har
bidragit till arbetsproduktiviteten i de olika regionerna. Den enda bransch som
återkommer för samtliga regioner är detaljhandeln. Mot den bakgrunden kan vi
konstatera att den regionala arbetsproduktivitetstillväxten inte följer en enhetlig
utveckling på branschnivå, vilket i förlängningen innebär att det geografiska
tillväxtmönstret blir splittrat.

Den regionala arbetsproduktivitetstillväxten följer inte en
enhetlig utveckling
på branschnivå.
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Figur
2‑2 Karta
Genomsnittlig
årlig procentuell
tillväxt i tillväxt
regional
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(vänster)
och och
regional
Figur 2-2
visande genomsnittlig
årlig procentuell
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inkomst
(vänster)
arbetsproduktivitet
(höger) 1995–2005,
FA-regioner.
2005 års priser
regional arbetsproduktivitet
(höger) 1995–2005,
FA-regioner.
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3,35–
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Källa: SCB; RAMS och RTB.
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Det är god
geografisk spridning
på de regioner
som har högsta
tillväxten i regional
arbetsproduktivitet.

I Figur 2-2 illustreras det regionala tillväxtmönstret. Den genomsnittliga årliga
procentuella tillväxten i regional inkomst och arbetsproduktivitet varierar över
landet. Den högsta tillväxten i regional arbetsproduktivitet har skett i en region
i Västra Götaland, en i övre Norrland, en i norra Mellansverige samt en i Sydsverige. Av de regioner som uppvisade lägst tillväxt ligger fyra i Norrbottens län
och en i Västra Götalands län. Undersökningen visar således att det finns flera
småregioner både högst upp och längst ned i fördelningen. En anledning till att
småregioner uppvisar den största spridningen är att specifika branscher kan få
ett stort genomslag på den regionala arbetsproduktiviteten.

Spridningen i tillväxt
är störst bland
tjänsteproducerande
småregioner.

I Figur 2-3 presenteras regional inkomst och arbetsproduktivitet i FA-regioner
sorterade i de sju regionfamiljer som presenterades tidigare. Figuren visar att
spridningen i tillväxt är störst bland tjänsteproducerande småregioner följt av
varuproducerande småregioner. Spridningen i tillväxttakten, både i fråga om regional inkomst och om arbetsproduktivitet, är större för små än för stora regioner. En anledning till detta spridningsmönster är att en specifik bransch kan ge
upphov till stora effekter i en liten region. Detta kan även vara en orsak till att
storstadsregionerna, som har en stor branschspridning och där inte en specifik
bransch dominerar, finns samlade kring riksgenomsnittet för båda måtten.
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Figur 2-3 Genomsnittlig årlig procentuell tillväxt i regional inkomst (vänster) och regional arbetsproduktivitet (höger) 1995–2005, FAregioner grupperade efter regionfamilj. 2005 års priser.
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Som framgår av Figur 2-4 finns det en positiv samvariation i tillväxten av inkomster och arbetsproduktivitet. Korrelationen mellan inkomst och arbetsproduktivitet uppgår till 0,65 procent. Detta innebär att en förändring i inkomsten
till 65 procent motsvaras av en förändring i arbetsproduktiviteten. De regioner
som har snabb (långsam) tillväxt i regional inkomst tenderar således också att ha
snabb (långsam) tillväxt i regional arbetsproduktivitet. Detta gäller för Strömstad och Dorotea där tillväxten av regional inkomst och arbetsproduktivitet går
hand i hand. Däremot avviker korrelationen i regioner som till exempel Vetlanda i Smålands län och Arjeplog i Norrbottens län från den allmänna bilden.
Vetlanda har den näst snabbaste tillväxten i regional inkomst och en tillväxt i
Figur 2-4 Genomsnittlig årlig procentuell tillväxt i regional inkomst och regional arbetsproduktivitet
1995–2005, FA-regioner. 2005 års priser.
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Regioner med snabb
tillväxt i regional
inkomst har också
en snabb tillväxt i
arbetsproduktivitet.
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regional arbetsproduktivitet som ligger något under riksgenomsnittet. Arjeplog
har en tillväxt i regional arbetsproduktivitet som hör till de lägsta i landet medan
tillväxten i regional inkomst ligger något under riksgenomsnittet.
Den regionala ekonomiska tillväxten kan vidare följas efter hur natt- och dagbefolkningslönesumman har utvecklats. De två senare måtten ger uttryck för den
totala köpkraften med hänsyn till dem som arbetar och bor i regionen. Eftersom
den totala köpkraften är en funktion av antal invånare och inkomster, är det måttet en viktig indikator på regional ekonomisk utveckling.
I Tabell 2-4 presenteras de fem regioner med den högsta respektive lägsta tillväxten i natt- och dagbefolkningslönesumma. Som framgår av tabellen ser vi att
det är vissa skillnader gentemot uppgifterna redovisade i Tabell 2-2, med undantag för Strömstad och Jönköping, som behåller sina höga positioner i de respektive tabellerna. I övrigt domineras tätplaceringarna av de tre storstadsregionerna.
I nedre delen av tabellen är det dock i större utsträckning samma småregioner
från Tabell 2-2 som återkommer i Tabell 2-4, det vill säga regioner som ligger
i Norrbottens län, Filipstad i Värmlands län, Bengtsfors i Västra Götalands län
och Hagfors i Värmlands län.
Tabell 2-4 De fem FA-regioner med högst och lägst genomsnittlig årlig procentuell tillväxt i total
lönesumma 1995–2005. 2005 års priser.
Nattbefolkningslönesumma

Rang
1

Dagbefolkningslönesumma

Strömstad

3,9

Strömstad

4,4

2

Göteborg

3,7

Göteborg

3,7

3

Stockholm

3,5

Stockholm

3,5

4

Jönköping

3,3

Malmö

3,4

5

Malmö

3,3

Jönköping

3,3

68

Bengtsfors

0,7

Hagfors

0,6

69

Filipstad

0,7

Åsele

0,4

70

Hagfors

0,6

Filipstad

0,3

71

Arjeplog

0,6

Vilhelmina

0,0

72

Åsele

0,3

Bengtsfors

–0,2

Riket

3,0

Riket

3,0

Källa: SCB, RAMS och RTB

Den samlade
köpkraften har
utvecklats starkare i
storstadsregionerna
än i övriga landet.

I Figur 2-5 redovisas tillväxten i dag- och nattbefolkningssumma i FA-regioner
grupperade efter regionfamiljer. Till skillnad från Figur 2-3 (inkomst och arbetsproduktivitet efter regionfamiljer) har storstadsregionerna en relativt högre
placering, samtidigt som de övriga regionerna har en relativt lägre placering i
Figur 2-5. Detta innebär alltså att den samlade köpkraften har utvecklats relativt
starkt i storstadsområdena och relativt svagare i övriga landet. Anledningen till
den senare utvecklingen är att befolkningen har ökat snabbare i storstadsområdena än i övriga landet. Den totala köpkraften har alltså vuxit relativt starkare i
storstadsområdena eftersom inkomsterna har ökat ungefär som riksgenomsnitt
samtidigt som befolkningen har ökat mer än genomsnittet för riket.
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Figur 2-5 Genomsnittlig årlig procentuell tillväxt i total nattbefolkningslönesumma (vänster) och total dagbefolkningslönesumma (höger)
1995–2005, FA-regioner grupperade efter regionfamilj. 2005 års priser.
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I likhet med resultaten från Figur 2-3 uppvisar fördelningen i Figur 2-5 en hög
variation bland de små regionerna. Störst variation finns i småregioner dominerade av varuproduktion. Vidare framgår det av figuren att en stor andel av småregionerna hamnar under genomsnittet för riket. Det är endast två småregioner,
Strömstad och Vansbro, som hamnar över riksgenomsnittet för årlig tillväxt i
nattlönesumma under perioden 1995–2005. Även bland regionala centra med
universitet är det få regioner som har en tillväxt som motsvarar eller överstiger
riksgenomsnittet. Endast Umeå har en tillväxt i natt- och daglönesumma som
överstiger respektive motsvarar riksgenomsnittet.

Två småregioner
hamnar över
riksgenomsnittet
för årlig tillväxt i
nattlönesumma.

För att närmare undersöka befolkningsstorlekens betydelse för den regional ekonomiska utvecklingen, har sambandet mellan folkmängd och tillväxt i dag- och
nattlönesumma analyserats. I Figur 2-6 framgår resultatet av undersökningen.
Av resultatet kan man utläsa en positiv samvariation mellan folkmängd och regional tillväxt.

Det finns en positiv
samvariation mellan
folkmängd och
regional tillväxt.
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Figur 2-6 Folkmängd år 1995 och genomsnittlig årlig procentuell tillväxt i total nattbefolkningslönesumma (vänster) respektive total dagbefolkningslönesumma (höger) 1995–2005. 2005 års priser.
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Figur 2-7 Genomsnittlig årlig procentuell tillväxt i total nattbefolkningslönesumma och nattbefolkningslönesumma per invånare 1995–2005, FA-regioner. 2005 års priser.
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Figur 2-6 illustrerar mer tydligt den positiva samvariationen mellan befolkningsstorlek och tillväxt av totala produktionsvärden. Korrelationen mellan
folkmängd (uttryckt i logaritmisk form) och total tillväxt är som framgår stark
och positiv. Sambandet innebär att folkmängden svarar för 47 procent och 41
procent av variationen i natt- respektive daglönesumman.
Slutligen har vi undersökt sambandet mellan tillväxten mellan dag- och nattlönesumma samt tillväxten i dag- och nattlönesumman per förvärvsarbetande respektive invånare. Eftersom det endast är förändringar i folkmängd i respektive
region som kan bidra till att dessa två mått avviker från varandra, kan en hög
grad av samvariation förväntas.
I Figur 2-7 visualiseras sambandet mellan tillväxten i nattlönesumma och tillväxten i nattbefolkningslönesumma per invånare under perioden 1995–2005.
Undersökningen visar att korrelationen mellan dessa två tillväxtmått uppgår till
74 procent. Ett något svagare samband finns mellan tillväxten i dagbefolkningslönesumma och tillväxten i dagbefolkningslönesumma per sysselsatt. Det senare
resultatet återkommer vi till i Figur 2-8.

Sex regioner
ligger över den
genomsnittliga
tillväxten i nattbefolkningslönesumma.

I Figur 2-7 ser vi att det finns sex regioner som ligger över genomsnittet i riket
både vad gäller tillväxten i nattbefolkningslönesumma och tillväxten i nattbefolkningslönesumma per invånare. Dessa regioner placerar sig i det övre högra
hörnet i figuren. Sorterade i fallande ordning efter total tillväxt rör det sig om
Strömstad, Vetlanda, Jönköping, Göteborg, Halmstad och Stockholm. Detta är
alltså sex regioner som vuxit snabbare än landet som helhet i fråga om både
köpkraft per invånare och total köpkraft under perioden 1995–2005. Umeå och
Malmö är regioner som befinner sig över riksgenomsnittet i fråga om total köpkraft, men under genomsnittet i köpkraft per invånare (se nedre högra hörnet i
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Figur 2-8 Genomsnittlig årlig procentuell tillväxt i total dagbefolkningslönesumma och dagbefolkningslönesumma per förvärvsarbetande 1995–2005, FA-regioner. 2005 års priser.
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Anm: Den horisontella och den vertikala heldragna linjen anger riksgenomsnittet.
Källa: SCB; RAMS.

figuren). Här har alltså en snabb total tillväxt inte varit detsamma som tillväxt
per invånare. En förklaring till detta är att befolkningstillväxten i regionen har
överstigit genomsnittet, samtidigt som löneutvecklingen inte har varit högre än
genomsnittet för riket. I Pajala och Dorotea har befolkningstillväxten varit svag
samtidigt som löneutvecklingen per invånare har varit gynnsam.
I Figur 2-8 redovisas förändringen i dagbefolkningslönesumma och dagbefolkningslönesumma per förvärvsarbetande under perioden 1995–2005. Av figuren
framgår det att elva regioner ligger under genomsnittet i riket i total tillväxt (av
daglönesumma) men över genomsnittet i tillväxt (i daglönesumman) per invånare. Dessa regioner placerar sig i övre vänstra hörnet i Figur 2-8 och utgörs av
bland annat Dorotea, Övertorneå, Vilhelmina, Avesta, Vimmerby, Ljusdal, Älmhult, Lidköping, Trollhättan, Tranås och Mora. Gemensamt för dessa regioner
är att de flesta är små (nio av elva) och att folkmängden har utvecklats svagare
än genomsnittet för riket, samtidigt som löneutvecklingen per förvärvsarbetande
har varit gynnsamt. En viktig skillnad jämfört med gruppen i övre högra hörnet
i figuren är att den senare har vuxit starkt både i fråga om daglönesumma per
förvärvsarbetande och i fråga om antalet förvärvsarbetande.
En majoritet av regionerna befinner sig under genomsnittet i riket i fråga om
både total tillväxt och tillväxt per invånare. Dessa regioner befinner sig i nedre
vänstra hörnet i Figur 2-8. I dessa regioner har lönerna per förvärvsarbetande
samt antalet förvärvsarbetande utvecklats svagare än genomsnittet för riket.
Figurerna 2-7 och 2-8 visar på en hög grad av överlappning mellan förändringen
i dag- och nattbefolkningslönesumma. Detta är knappast förvånande eftersom
FA-regioner byggs upp med statistik över pendlingsströmmar mellan kommuner och SCB:s statistiska kriterier för avgränsning av så kallade lokala arbets-

De flesta regioner
är under genomsnitt
när det gäller total
tillväxt och tillväxt
per invånare.
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marknader. Trots att det endast är pendlingsströmmar som kan ge upphov till
skillnader i dessa två summor, finns det vissa skillnader som noterats ovan.

Tillväxten av
de regionala
inkomsterna och
arbetsproduktiviteten
de senaste två åren
skiljer sig från
perioden 1995–2005.

Tillväxten av de regionala inkomsterna och arbetsproduktiviteten de senaste
två åren skiljer sig betydligt från utvecklingen under perioden 1995–2005. Av
Tabell 2-5 framgår att tillväxttakten per år var omkring en procent högre 2007,
jämfört med perioden från 1995 till 2005. Vidare ser vi att det under de senaste
två åren har skett förändringar i vilka regioner som har den högsta respektive
lägsta tillväxttakten i både inkomster och arbetsproduktivitet. Det är värt att
notera att de FA-regioner som uppvisar den starkaste ökningen i arbetsproduktivitet ligger i övre Norrland. Den högsta inkomstökningen finns i tre regioner
från Norrbottens län, en från Västerbottens län och en från Jönköpings län. Det
är alltså småregioner som uppvisar de högsta tillväxttalen. I de respektive småregionerna finns det vissa branscher som har varit särskilt viktiga för tillväxten.
I detalj kan vi till exempel se att det är tillväxten i handel och byggnadsindustrin
som har bidragit till Haparandas starka inkomstökning under senare år. Detta
visar återigen att specifika branscher kan ge ett stort genomslag på tillväxten i
de små regionerna.
Tabell 2-5 De fem FA-regionerna med högst och lägst procentuell tillväxt år 2007. 2006 års priser
och regional arbetsproduktivitet tillväxt år 2005, 2005 års priser.
Regional
inkomst 2007

Rang
1

Haparanda

10,2

2

Jokkmokk

3

Arvidsjaur

4
5

Regional
arbetsproduktivitet
Arjeplog

6,7

9,4

Vilhelmina

6,7

9,1

Arvidsjaur

6,5

Tranås

8,5

Övertorneå

6,4

Sorsele

7,7

Storuman

6,1

68

Malung

–0,2

Härjedalen

1,2

69

Arjeplog

–0,5

Haparanda

1,2

70

Älmhult

–1,1

Gotland

0,6

71

Bengtsfors

–1,4

Sorsele

72

Vansbro

–2,7

Åsele

–4,3

4,5

Riket

3,1

Riket

0,6

Anm: 2007 avser oktober 2006–september 2007.
Källa: SCB; RAMS och RTB.

Ser vi till de regioner som har en hög tillväxt under perioden 2005–2007, är det
framför allt Kiruna, Gällivare och Pajala som har haft en gynnsam utveckling.
I Malmfälten har tillväxten i gruvindustrin varit hög, vilket inneburit att både
produktion och investeringar ökat kraftigt. Bilden av att flera norrlandsregioner
har en stark tillväxt kan således bekräftas. Detta ligger även i linje med förra
årets rapport som visade att fyra Norrlandsregioner tillhörde den grupp på fem
regioner i landet med högst tillväxt.24 Regionerna bidrar sammantaget med ett
24

ITPS (2006a).
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betydande handelsöverskott när mer än 50 procent av näringslivets produktion
går på export.
Bland de regioner som har haft lägst tillväxt under den senaste tiden finner vi
fyra småregioner fördelade på Dalarna, Småland, Norrbottens län och Västra
Götalands län. De lägsta nivåerna av total inkomsttillväxt uppvisar regioner i
södra delen av landet.
Utvecklingen av regionala inkomster skiljer sig från regional arbetsproduktivitet. Tillväxttakterna avviker med över en procent och även rankningen av regioner skiljer sig mellan måtten. Dessa skillnader kan naturligtvis hänga samman
med stora skillnader i natt- respektive dagbefolkningslönesumma. En annan förklaring kan vara att konjunkturella faktorer påverkar resultaten. En viss försiktighet bör således iakttas när tillväxten i regional inkomst redovisas för år 2007
och arbetsproduktivitetstillväxten redovisas för år 2005.
Variationen i lönesummor påverkar rankningen av regioner år för år. Detta kan
naturligtvis innebära att kortsiktiga fluktuationer överdrivs samtidigt som bestående skillnader mellan regioner försvinner i analysen. I syfte att använda en
mer stabil indikator på skillnader mellan regioner i riket, har vi även undersökt
dag- och nattbefolkningslönesummorna per förvärvsarbetande respektive invånare 2005. I Tabell 2-6 presenteras resultatet.
I Tabell 2-6 framgår det att betydande skillnader finns i både dag- och nattlönesummor. Ser vi till nattlönesumman per invånare uppgår den högsta till 134 000
kronor och den lägsta till 69 000. Motsvarande skillnad för daglönesumman per
förvärvsarbetande uppgår till 286 000 respektive 176 000 kronor. Stockholm
och Göteborg har den högsta dag- och nattlönesumman och småregioner i övre
Norrland har de lägsta summorna.

Tabell 2-6 De fem FA-regioner med högst och lägst köpkraft år 2005. 2005 års priser.

Rang

FA-region

Nattbefolknings
lönesumma per
invånare

FA-region

Dagbefolknings
lönesumma per
förvärvsarbetande

1

Stockholm

134 126 kr

Stockholm

285 842 kr

2

Göteborg

119 826 kr

Göteborg

249 582 kr

3

Kiruna

115 023 kr

Kiruna

247 938 kr

4

Värnamo

114 485 kr

Malmö

245 049 kr

5

Nyköping

111 419 kr

Karlskoga

239 175 kr

68

Överkalix

74 811 kr

Överkalix

186 231 kr

69

Övertorneå

74 279 kr

Arjeplog

186 174 kr

70

Åsele

74 245 kr

Sorsele

184 175 kr

71

Pajala

71 660 kr

Årjäng

182 950 kr

72

Haparanda

68 618 kr

Åsele

176 057 kr

113 130 kr

Riket

245 634 kr

Riket
Källa: SCB, RAMS och RTB.

Stockholm och
Göteborg har den
högsta dag- och
nattlönesumman.
Småregioner i
övre Norrland
har de lägsta.
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Figur
Figur2‑9
2-9Procentuell
Procentuelltillväxt
tillväxti i regional
regional inkomst
inkomst (vänster)
(vänster) och
och regional
regional arbetsproduktivitet
arbetsproduktivitet(höger)
(höger)år
2005,
FA-regioner.
år 2005,
Kommun.2005
2005års
årspriser.
priser

3,70–6,55
3,08–3,69
2,71–3,07
0,21–2,70

3,96–6,71
3,20–3,95
2,75–3,19
–4,25–2,74

Källa:
och RTB.
+»LLASCB;
3#"RAMS
+ONTROLLUPPGIFTSBASERAD
LÍNESUMMESTATISTIK

I Figur 2-10 presenteras tillväxten i regional inkomst och arbetsproduktivitet under perioden 1995–2005 respektive åren 2004–2005. Sambandet mellan tillväxten i inkomster under de respektive perioderna är svag och sambandet mellan
tillväxten i arbetsproduktivitet är obefintligt. Det svaga sambandet visar att konjunkturella faktorer starkt kan påverka resultaten mellan åren. Vidare indikerar
den svaga samvariationen att det är svårt att på basis av historiska tillväxtsiffror
peka ut vilka regioner som i framtiden kommer att uppvisa höga tillväxttal.
Den ekonomiska utvecklingen indikerad av arbetsproduktivitet och inkomster,
har växlat mellan regioner och regionfamiljer över tid, vilket även innebär att vi
knappast kan förvänta en tydlig konvergens eller divergens mellan regioner. För
att undersöka om det antagandet är korrekt har vi undersökt sambandet mellan
inkomst respektive arbetsproduktivitetsnivån år 1995 och tillväxten i inkomst
och arbetsproduktivitet åren 1995–2005. Resultatet visar att det finns en svag
tendens till divergens i inkomster, och en något starkare indikation på konvergens i arbetsproduktivitet. Även om tidsperioden är kort finner vi det resultatet
som intressant att ställa i kontrast till de undersökningar som tydligt kan påvisa
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Figur 2-10 Genomsnittlig årlig procentuell tillväxt i regional inkomst (vänster) och regional arbetsproduktivitet (höger) 1995–2005 respektive 2005, FA-regioner. 2005 års priser.
4,5

Strömstad

3,3
Vetlanda

Västervik

3,0
2,5

Kiruna

Eda
Bengtsfors

Tillväxt 1995–2005

Tillväxt 2004–2005

3,5

2,0

Strömstad

3,1

4,0

2,9
2,7
2,5
2,3
Åsele

2,1

Vilhelmina

1,9
Haparanda

1,7

Filipstad

Arjeplog

1,5

1,5
–1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

–6,0

–4,0

–2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

Tillväxt 1995–2005

Tillväxt 1995–2005

Anm: De horisontella och vertikala heldragna linjerna i respektive figur anger riksgenomsnittet.
Källa: SCB; RAMS och RTB.

Inkomstutvecklingen
visar inga tydliga
tecken på utjämning.

en regional konvergens i köpkraftsjusterad inkomst per capita på lång sikt.25
Utvecklingen av inkomsterna sedan mitten av 1990-talet visar ingen tydlig
konvergens i form av att mindre och fattigare regioner skulle växa snabbare än
större och rikare.
I Figur 2-11 presenteras natt- och dagbefolkningslönesumma per invånare respektive förvärvsarbetande år 2005. Storstadsregionerna har den högsta nivån
och småregionerna den lägsta nivån på både natt- och daglönesummorna per

Figur 2-11 Nattbefolkningslönesumma per invånare (vänster) och dagbefolkningslönesumma per förvärvsarbetande (höger) år 2005, FAregioner grupperade efter regionfamilj. 2005 års priser.
160 000

350 000
Stockholm

Malmö

80 000

Gävle
Karlskoga

Östergötland

250 000
200 000

Eskilstuna Ludvika
Östersund
Gotland

Östersund

60 000

Fagersta

Kiruna

Nyköping

Malmö

Halmstad
Lidköping Gotland Dorotea
Åsele

150 000

Eda
Haparanda

Anm: Den horisontella heldragna linjen i respektive figur anger riksgenomsnittet.
Källa: SCB; RAMS och RTB.

Persson (1997).
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invånare respektive förvärvsarbetande. Särskilt stora skillnader finns mellan
storstadsregionernas dagbefolkningslönesumma per invånare och de övriga regionerna. Av de övriga är det endast Kiruna som har en lönesumma som ligger
över riksgenomsnittet.

Större regioner har
i allmänhet högre
regionala inkomster.

Vi kan också konstatera att ju större regionen är, desto högre är i allmänhet
natt- och daglönesumman per invånare respektive förvärvsarbetande. Skillnaderna mellan små och stora regioner är så betydande att storstadsregionerna har
omkring dubbelt så hög dagbefolkningslönesumma som de minsta regionerna
med lägst ranking.
Det är välkänt att befolkning och sysselsättning till stor del är koncentrerad till
storstadsregionerna och till regionala centra. Effekten av detta är att en stor andel av landets samlade inkomster genereras i de allra största regionerna. Figur
2-12 visar regionernas respektive andelar av den samlade dag- och nattbefolkningslönesumman för riket 2005. Storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och
Malmö svarade tillsammans för mer än hälften av lönesumman oavsett vilket
mått som används. Regionala centra bidrog sammantaget med ytterligare drygt
35 procent och de små regionerna (49 st.) stod för något mer än 10 procent av
lönesumman (oavsett dag- eller nattlönesumman).
En viktig insikt som följer av iakttagelsen över hur landets samlade lönesummor fördelar sig över regionfamiljerna, är att en stor del av rikets inkomster är
koncentrerade till storstadsregionerna. Även om vi ser till tillväxten står de tre
storstadsregionerna för cirka 60 procent av landets ekonomiska tillväxt under
den senaste tioårsperioden. Bidraget från regionala centra uppgick till drygt 30

Figur 2-12 Regionfamiljernas andel av total nattbefolkningslönesumma och total dagbefolkningslönesumma år 2005. 2005 års priser.
60

50

40

Procent

30

20

10

.ATTLÍNESUMMA

Källa: SCB; RAMS och RTB.
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En stor del av
rikets inkomster är
koncentrerade till
storstadsregionerna.
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Faktaruta 2-1 Den geografiska fördelningen
av inkomsterna i Sverige
procent som har ett arbetsställe, framgår det av Figur
2-1-1 att huvuddelen av daglönesumman är koncentrerad till en ännu mindre yta. På 0,5 procent av Sveriges
landyta genereras 90 procent av rikets daglönesumma.

Sverige är rikt på skog, fjäll och vatten. En bråkdel av
landet är befolkat och endast i en liten del av landet finns
arbetsställen. Endast på omkring fyra procent av landets
yta, uppdelad i rutor om 500 x 500 meter, finns det ett
arbetsställe med positiv lönesumma. Ser vi till dessa fyra

Figur 2-1-1 Den totala lönsesummans fördelning över Sveriges yta.
120

Andel av daglönesumma

100

80

60

40

20

0
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Andel av Sveriges yta

Källa: SCB; KU och GEO.

Den geografiska fördelningen av daglönesumman är
starkt koncentrerad till storstadsområdena, följt av mellanstora städer. Stockholm står för en stor andel av daglönesumman år 2005, följt av Göteborg och Malmö.

Noterbart är att Malmöregionen omfattar två centra,
Malmö och Lund, till skillnad från Stockholm och Göteborg som har ett centrum för respektive FA-region.

Figur 2-1-2 Interpolerad daglönesumma per 500x500 meters ruta. År 2005.

Källa: SCB; KU och GEO. Bearbetning av Glesbygdsverket.
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procent. De mindre regionerna genererade resterande 10 procent av landets totala ekonomiska tillväxt. Även om tillväxten är koncentrerad är det viktigt att
komma ihåg att tillväxten i riket inte är något annat än summan av den tillväxt
som skapas i landets alla delar. Bidraget från små regioner är mindre än från
stora regioner, men bidraget är likafullt betydelsefullt oavsett var i landet det
sker.

Ekonomisk tillväxt i storstadsregionerna
Storstadsregionernas näringsliv inrymmer en stor mångfald och variation. Den
ekonomiska utvecklingen i storstadsområdena växlar mellan olika kommuner.
Det vore förhastat att beskriva storstadsregionerna som sammanhållna enheter
kännetecknade av liknande ekonomisk struktur. I syfte att bidra med en mer
nyanserad bild av storstadsområdenas utveckling, och de problem och möjligheter som detta innebär, kommer det följande avsnittet att kartlägga ekonomisk
tillväxt på kommunal nivå i storstadsregionerna.

Stockholm är
storstadsregionen
med högst
inkomst samt
arbetsproduktivitet.

Av storstadsregionerna är det Stockholm som har högst inkomst samt arbetsproduktivitet. Trots det har Stockholm inte haft den högsta tillväxten i vare sig arbetsproduktivitet eller arbetsinkomst under de senaste tio åren. En förklaring till
skillnader i utveckling ligger i att näringslivets struktur är olika för storstäderna.
Som framgår av Tabell 2-7 varierar andelen sysselsatta per sektor dels mellan
storstadsregionerna och dels mellan storstadsregionerna och övriga riket.
Tabell 2-7 Andel sysselsatta per sektor redovisat i procent år 2005.

Naturnäringar SNI 1-5

Malmö

Stockholm

Göteborg

Övriga riket

2,0

0,6

0,9

3,6

Tillverkning SNI 10-37

15,7

9,7

17,4

17,8

Tjänster SNI 50-74

37,0

46,3

39,3

31,3

Källa: SCB; RAMS.

Storstadsregionerna
har lägre andel
varuproducerande
näringar och större
i tjänstesektorn än
övriga Sverige.

Storstadsregionerna har en lägre andel i varuproducerande näringar och en större
andel i tjänstesektorn jämfört med övriga Sverige. I samtliga storstadsregioner
är tjänstesektorn viktig för sysselsättningen, varav Stockholm har den största andelen anställda i denna sektor. Inom tjänstesektorn är det finansiell verksamhet,
datakonsulter, forskning och utveckling (FoU), annan företagsservice och civila
myndigheter som dominerar. Även teleproduktion som tillhör tillverkningsindustrin har en högre andel anställda i Stockholm. I Göteborg är det främst
fordonsindustrins höga andel anställda som utmärker sig. Malmö har en större
andel anställda i livsmedelsindustri, utbildning samt sjukvård. Den ekonomiska
strukturen skiljer sig således åt inom gruppen storstadsregioner och mellan storstadsregionerna och landet i övrigt.
Den ekonomiska utvecklingen i storstadsregionerna har under de senaste 15 åren
inneburit att inkomsterna har stigit kraftigt. Under perioden 1995–2005 steg inkomsterna (dagbefolkningslönesumma i reala tal) med omkring tre procent per
år i storstadsregionerna. Tillväxten i inkomsterna har dock inte varit densamma
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Figur 2-13 Regional inkomst (vänster) och regional arbetsproduktivitet (höger) per region. 2005 års priser.
Regional inkomst

140 000
130 000

270 000

120 000

250 000

110 000

230 000

100 000

210 000

90 000

190 000

80 000

170 000

70 000
1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002
Stockholm

Malmö

Regional arbetsproduktivitet

290 000

Göteborg

150 000
2004

Övriga riket

1990

1992

1994

Stockholm

1996
Malmö

1999

2000

Göteborg

2002

2004

Övriga riket

Källa: SCB; RAMS och RTB.

år för år. Av Figur 2-13 kan man utläsa 1990-talsdepressionen som innebar sjunkande regional inkomst mellan åren 1990 och 1994. Samtidigt som inkomsterna
sjönk steg arbetsproduktiviteten till följd av bland annat de kostnadsbesparingar
som företagen genomförde under perioden.
Efter depressionen har tillväxten varit gynnsam i storstadsregionerna. Bland
storstäderna är det Malmö som har haft den starkaste produktivitetstillväxten
under perioden 1995–2005. Det senare gäller i synnerhet för utvecklingen i slutet av 1990-talet, vilket även sammanfaller med byggandet av Öresundsbron.
Efter millennieskiftet skedde en avmattning i ekonomin. Under åren 2002–2004
går det att utläsa nedgång i regional inkomst i Stockholm. Recessionen i
Stockholm hänger samman med en svag tillväxt inom finansiella tjänster, företagstjänster, offentliga tjänster samt IT- och telekommunikationsindustrin. Det
kan även bidra till att förklara den starka uppgången i regional inkomst i slutet
av 1990-talet.

2002–2004 sker en
nedgång i regional
inkomst i Stockholm.

Den ekonomiska utvecklingen i storstadsområdena inrymmer en mångfald av
aktiviteter som bidrar till skillnader i arbetsproduktivitet och inkomster mellan
olika områden. För att kunna följa storstadsregionernas tillväxt mera i detalj,
har vi valt att undersöka den ekonomiska aktiviteten på kommunal nivå. I Figur
2-14 presenteras arbetsproduktiviteten år 2005 på kommunal nivå i storstadsregionerna.
Arbetsproduktiviteten i storstadsregionerna skiljer sig avsevärt mellan olika områden. De centrala kommunerna i Stockholmsregionen till och med Sigtuna och
Södertälje, har en daglönesumma per sysselsatt på över 260 000 kronor. I Malmöregionen är det en större geografisk spridning av kommuner med arbetsproduktivitet över 260 000 kronor. Göteborg har en jämnare produktivitetsfördelning
mellan kommunerna, där det endast är Göteborgs och Mölndals kommun som
ligger på en nivå över 260 000 kronor. Bland de kommuner som har låg produktivitetsnivå är det Heby i Stockholmsregionen och Öckerö i Göteborgsregionen

Det råder stora
skillnader mellan
olika områden i
storstadsregionerna
när det gäller
arbetsproduktiviteten.
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Figur 2-14 Regional arbetsproduktivitet 2005 på kommunnivå i storstadsregionerna.
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Källa: SCB; RAMS.

som ligger under 180 000 kronor per sysselsatt. Öckerös låga produktivitet kommer sig av att det är en kommun där en påtaglig andel pendlar till arbeten i andra
kommuner. I Malmöregionen är det fyra kommuner med lägst produktivitet en
bit utanför regioncentrumet.
Den högsta arbetsproduktiviteten har kommunerna Båstad (437 000) och Solna
(380 000) följt av Stockholm (321 000). För Båstad ligger förklaringen till den
höga nivån helt i byggbranschen med 18 procent av de sysselsatta. I den branschen uppgick arbetsproduktiviteten till 2 139 000 per sysselsatt 2005.26 Den
höga arbetsproduktiviteten kan dock hänga samman med att stora säsongsvariationer påverkar resultatet. Båstads höga arbetsproduktivitet kan alltså bero på att
antalet sysselsatta27 är underskattat i byggbranschen. Även i Solna kommun bidrar troligen byggbranschen till att överskatta arbetsproduktiviteten, då 804 000
kronor per sysselsatt är en mycket hög siffra för byggbranschen. Byggbranschen

26
27

87 procent av daglönesumman i byggbranschen för Båstads kommun kommer från husbyggnadsentreprenörer.
Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik insamlas för arbetsmånaden november.
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ND

Figur 2-15 Regional inkomst på kommunnivå i storstadsregionerna. År 2005.
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är dock inte alls lika dominerande här som i Båstad. Om byggbranschen exkluderas från produktivitetsberäkningarna sjunker arbetsproduktiviteten till 198 000
i Båstad och till 343 000 i Solna. Solnas höga arbetsproduktivitet kan härledas
till ett flertal branscher, där de mest betydelsefulla är datakonsulter, parti- och
agenturhandel samt post och telekommunikation.
Figur 2-15 visar var storstädernas inkomster genereras på kommunal nivå. Centrala Stockholm har en inkomst som är högre än de övriga delarna av Stockholmsregionen, tillsammans med de centrala delarna i Göteborg och Malmö.
Lomma kommun i Malmöregionen är den enda kommun utanför Stockholms
centrala delar som har en inkomst över 140 000 per person. Gemensamt för
de kommuner som har låg inkomst (< 95 000) är att de flesta ligger relativt
långt från regioncentra i både Stockholms- och Malmöregionen. Malmöregionen har flest kommuner med en låg inkomstnivå samtidigt som Göteborg har
en mer homogen fördelning av inkomsterna. Alla kommuner med hög inkomst
i de respektive storstadsregionerna ligger på relativt nära pendlingsavstånd till
regioncentra.

Centrala Stockholm
har de högsta
inkomsterna i
Stockholmsregionen.
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Figur 2-16 Genomsnittlig årlig tillväxt i regional arbetsproduktivitet på kommunnivå i storstadsregionerna. 1995–2005.
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I Figur 2-16 redovisas arbetsproduktivitetstillväxten på kommunal nivå under
perioden 1995–2005. Bland kommunerna har Båstad en tillväxt som uppgår till
8,6 procent per år. Om byggbranschen exkluderas från beräkningarna sjunker
den årliga arbetsproduktivitetstillväxten till 2,4 procent, vilket är i paritet med
rikets snitt. Vid en närmare undersökning visar det sig att daglönesumman har
haft en årlig tillväxt på 20 procent och antal sysselsatta en tillväxt på fyra procent. Som tidigare nämnts är troligen täljaren riktig, men nämnaren underskattad
i arbetsproduktivitetsberäkningen, vilket medverkar till en överskattad tillväxt.
En kommun som uppvisar en hög tillväxt i arbetsproduktivitet har i allmänhet
även en eller några branscher som utvecklats mycket gynnsamt, samtidigt som
andra branscher kan ha en försämrad produktivitet över tiden. En branschs28
bidrag till produktivitetsökningen är beroende av två saker: dels hur stor pro-

28

Bransch menas här SNI koder på 2 siffrors SNI indelning.
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duktivitetsökningen är och dels hur stor andel av näringslivet som branschen
omfattar.
I Båstad utgör byggindustrin en stor del av näringslivet, samtidigt som arbetsproduktivitetstillväxten har varit hög. Därigenom har byggindustrin bidragit till
en mycket hög arbetsproduktivitetstillväxt i den kommunen. Stora säsongsvariationer i byggindustrin försvårar tyvärr mätningen av arbetsproduktiviteten.
Eftersom sysselsättningen mäts i november, som är en lågintensiv byggmånad,
överdrivs arbetsproduktivitetsutvecklingen i den kommunen. I Upplands-Väsby
har arbetsproduktivitetstillväxten orsakats av en stark utveckling inom handeln.
Framför allt har parti- och agenturhandeln givit ett stort bidrag till den kommunala produktivitetstillväxten. I Solna är det hälso- och sjukvård som, genom
dess stora andel av sysselsättningen, bidragit mycket till produktivitetsutvecklingen. Andra viktiga branscher är post och telekommunikation, datakonsulter
samt parti- och agenturhandeln. I Orust har transportmedelsindustrin tillsammans med hälso- och sjukvården varit viktiga för arbetsproduktivitetstillväxten.
Slutligen har kemiindustrin samt gummi- och plastindustrin framför allt bidragit
till arbetsproduktivitetstillväxten i Perstorp.
En annan indikator på den ekonomiska utvecklingen i regionerna är tillväxten
i inkomst per invånare. Det senare ger ett mått på hur köpkraften i kommunerna har utvecklats. Ser vi till hur inkomsterna har förändrats under perioden
1995–2005, framgår det av Figur 2-18 att inkomsterna har ökat mest i Göteborgsregionen, följt av Stockholm och Malmö. Spridningen i inkomstökning är störst
i Stockholm, följt av Malmö och Göteborg.
Inkomsttillväxten uppvisar ett något splittrat geografiskt mönster. Den snabbaste
inkomstutvecklingen har skett i både centrala kommuner som Solna, Göteborg
och Danderyd liksom i mer perifera kommuner som Heby, Orust, Essunga och
Vårgårda. Under perioden 1995–2005 har det skett en viss inkomstutjämning.
En undersökning av sambandet mellan inkomstnivå 1995 och inkomsttillväxt

Figur 2-17 Ginikoefficient för storstadsregionerna och övriga riket 1990–2005.
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17
16
15
14
13
12
1990

1991 1992 1993 1994 1995
3TOCKHOLM
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Den snabbaste
inkomstutveckingen
har skett i både
centrala och perifera
kommuner.
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Figur 2-18 Genomsnittlig årlig tillväxt i regional inkomstnivå per capita i storstadsregionerna.
1995–2005.
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1995–2005 visar att inkomstskillnaderna har minskat. Ett omvänt samband gäller för arbetsproduktiviteten om den är svagare än den för inkomster. Dessa två
skilda resultat indikerar att det har skett påtagliga förändringar i arbetspendlingen mellan kommunerna under perioden.

Arbetsproduktivitetsutvecklingen har
bidragit till ökade
skillnader i produktivitetsnivå mellan
kommunerna i
storstadsregionerna.

Under perioden 1995–2005 har arbetsproduktivitetsutvecklingen bidragit till
ökade skillnader i produktivitetsnivå mellan kommunerna i storstadsregionen.
Stockolm har den största spridningen och Göteborg den minsta. Detta medelvärde på kommunal nivå behöver dock inte stämma överens med individernas
produktivitetsspridning. För att mäta skillnader i arbetsproduktivitet använder vi
oss av ett mått på graden av ojämlikhet i inkomstfördelning som kallas Ginikoefficient. Detta index används ofta för att mäta skillnader i familjernas inkomster
i ett land. Här mäter vi skillnader i arbetsproduktivitet vilket är ett mått på lönespridningen i regionen.
Figur 2-17 visar att Stockholm har den största lönespridningen, följt av Göteborg och Malmö. Intressant att notera är att Göteborg, som hade den lägsta
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spridningen på kommunal nivå, på individnivå har större spridning än Malmöregionen. Över tiden kan vi se att lönespridningen minskade mellan 1990
och 1997 för att därefter öka. Jämför man med konjunkturen ser man att inkomstspridningen förefaller att minska under lågkonjunkturer. Detta framgår
under depressionen 1990–1994 och i samband med nedgången för IT-branschen
2002–2003. En annan iakttagelse är att skillnaderna i individernas lönespridning
har ökat mellan regionerna under perioden 1990–2005.

Sammanfattning
I detta kapitel har tillväxten i 72 FA-regioner, sju regionfamiljer och tre storstadsregioner kartlagts under perioden 1995–2007. Framställningen visar att
tillväxten inte är densamma i alla delar av landet. Det finns betydande skillnader i ekonomisk tillväxt och fortsatt stora inkomstskillnader mellan regionerna
i landet. Vi kan inte på basis av de uppgifter som undersökts dra slutsatsen att
det pågår en tydlig konvergens av inkomster eller arbetsproduktivitet i landet.
Däremot finns det indikationer på att det sker en konvergens av inkomsterna i
storstadsregionernas kommuner. När en omvänd relation gäller för arbetsproduktiviteten i storstadsregionerna, finns det skäl att anta att det skett en förändring i
pendlingsströmmarna inom storstadsregionerna sedan mitten av 1990-talet.
I kapitlet har vi visat att det finns ett förhållandevis begränsat antal regioner där
tillväxt i produktion, sysselsättning och befolkning går hand i hand. Det handlar
framför allt om de tre storstadsregionerna samt några få regionala centra. I dessa
fall har tillväxten ökat både totalt och per invånare.
Av de fem regioner som hade den högsta tillväxten i regional inkomst under perioden 1995–2005 var tre småregioner. I fråga om arbetsproduktivitet var det fyra
småregioner av fem som hade högst tillväxt. Samtidigt visar undersökningen att
en majoritet av regionerna har utvecklats sämre än riksgenomsnittet mätt både
per invånare och totalt sett, och där det senare inneburit att regionernas andel
av det samlade produktionsvärdet i ekonomin har minskat över tiden. Omkring
50 av landets 72 FA-regioner släpar efter i tillväxten under den senaste tioårsperioden. Vidare har majoriteten av landets mindre regioner, lokala centra och
småregioner haft en lägre tillväxt i totala produktionsvärden än riksgenomsnittet
under det senaste decenniet. Kartläggningen påvisar stora skillnader i tillväxt i
lönesumman per invånare bland de mindre regionerna. I det korta tidsperspektivet ökar gapet mellan rika och fattiga regioner beträffande arbetsproduktivitet
och inkomstnivå.
Under de senaste åren har tillväxten varit hög i riket, och på regional nivå finns
det några områden som uppvisar en stark ekonomisk expansion. Fyra regioner
i Norrland ligger i toppen (tre i Norrbottens län, en i Västerbottens län och en i
Jönköpings län) när det gäller tillväxt i regional inkomst. Fem Norrlandsregioner ligger på toppnivå när det gäller arbetsproduktivitet per förvärvsarbetande.
Expansionen i industrisektorn, (främst gruvnäringen) har i stor utsträckning bidragit till den höga regionala tillväxten i norra Sverige.
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Inkomstspridningen
minskar under
lågkonjunktur.
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Inkomsterna i Sverige är koncentrerade till en liten yta. På en halv procent av
landarealen genereras 90 procent av inkomsterna. Storstadsområdena står för
något mer än hälften av inkomsterna. Inom storstadsområdena finns en stor variation i arbetsproduktivitet liksom i inkomster. De högsta inkomsterna genereras
i Stockholm följt av Göteborg och Malmö. Inom dessa storstadsområden är arbetsproduktiviteten högst inom de centrala delarna, samtidigt som inkomsterna
är något mer utspridda till följd av pendlingen. Undersökningen pekar mot att
pendlingen in till de centrala delarna har ökat sedan mitten av 1990-talet, varför
vi kan se hur arbetsproduktiviteten divergerar samtidigt som inkomsterna konvergerar i storstadsområdena.

Befolkningsutvecklingen

Figur 2-19 Befolkningens förändring efter regionfamiljer 1968–2007.
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Storstadsregionerna
har ökat sin
befolkning oavbrutet
under de senaste
tjugo åren.

Vid en analys av befolkningsutvecklingen i de 72 FA-regionerna under de senaste 20 åren kan man urskilja tre trender. Den första trenden är att storstadsregionerna i landet ökade sin befolkning oavbrutet under hela perioden. Samtidigt
ser vi en viss skillnad i Stockholm gentemot Göteborg och Malmö. Stockholmsregionen expanderar snabbast av storstadsregionerna och mer än rikets befolkningsökning. Den andra trenden syns i befolkningsutvecklingen bland regionala
centra med universitet samt övriga regionala centra, där det skedde en måttlig expansion 1986–1994 och sedan dess har befolkningen mer eller mindre varit oförändrad. Slutligen är den tredje trenden en befolkningsstagnation som är karakteristisk för de små regionerna, både varuproducerande och tjänsteproducerande.
Den tydligaste trenden under denna 20-årsperiod är alltså storstadsregionernas
befolkningstillväxt. I stor utsträckning är den baserad på inflyttning men också
genom ett positivt födelseöverskott, vilket analyseras längre fram i det här avsnittet. Under den kortare perioden, det vill säga 2006–2007, har storstadsregionerna
uppvisat en tydlig befolkningsexpansion med 1,0 procent (Tabell 2-1).

Storstadsregioner
Lokala centra – varuproducerande
Småregioner – tjänsteproducerande

Källa:SCB; RTB.

Regionala centra med universitet

Lokala centra – tjänsteproducerande

Övriga regionala centra
Småregioner - varuproducerande
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Faktaruta 2-2 Långsiktig befolkningsutveckling
en i jordbruket minskade i absoluta tal. Minskningen av
landsbygdsbefolkningen accentuerades under 1940-talet, och senare under 1950-, 1960- och 1970-talet minskade landsbygdsbefolkningen med omkring en miljon
människor, som framgår av Figur 2-2-1 nedan.

Sveriges folkmängd har växt från 2,4 miljoner år 1800
till 9,2 miljoner människor i dag. Under perioden har befolkningen flyttat från landsbygd till städer. I samband
med industrialiseringen ökade folkmängden snabbt i städerna. Från mitten av 1930-talet började folkmängden
på landsbygden att minska i takt med att sysselsättning-

Figur 2-2-1 Folkmängd på landsbygden och i städer och köpingar 1800–1970.
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Källa: Nilsson, Lars (1992) Historisk tätortsstatistik, del 1. Administrativa tätorter, Stockholm:
Stads- och kommunhistoriska institutet.

Det är inte bara befolkningsstorleken som sådan som är intressant från ett tillväxtperspektiv. Bland annat är det viktigt att beakta regionstrukturen – befolkningens fördelning på olika regioner av olika storlek – och åldersstrukturen,
det vill säga befolkningens fördelning på åldersgrupper. Enligt den ekonomiska
teorin är en analys av befolkningsstrukturen och förändringar i befolkningsutvecklingen av stor vikt, eftersom ekonomisk tillväxt är relaterad till befolkningssituationen.29
Avfolkning av landsbygden och perifera regioner med koncentration av befolkningen till medelstora och stora städer, är ett fenomen som kunnat iakttas i många
europeiska länder under de senaste åren. ESPON-rapporten visade 2005 att 40

29

Se diskussionen i tidigare upplagor av Regionernas tillstånd, t ex ITPS (2006a).

Fortsatt inflyttning
till städer är
vanligt i Europa.
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Befolkningsminskningen i mindre
regioner i Sverige är
inget unikt fenomen.

procent av alla regioner på NUTS-3-nivå (motsvarande länen i Sverige), som
totalt består av 1 326 regioner, hade en negativ befolkningstillväxt under andra
hälften av 1990-talet. Samtidigt hade en tredjedel av EU-regionerna födelseunderskott och negativ nettomigration. Följaktligen är befolkningsminskningen i
mindre regioner i Sverige inte ett unikt fenomen. Som framgår av Tabell 2-8 kan
konstateras att det främst är i storstadsregionerna som befolkningsutvecklingen
har varit positiv under den senaste tioårsperioden.
Tabell 2-8 visar befolkningsutvecklingen mellan 1997 och 2007 i olika FA-regioner. Det mest påfallande är ett tydligt mönster med befolkningstillväxt i de
stora städerna och regionala centra som Umeå och Halmstad. Stockholm har
haft den snabbaste tillväxten med 9,6 procent, följt av Malmö 8,1 procent och
därefter Göteborg på tredje plats med 7,6 procent. I dessa tre centra finns också
nästan 50 procent av den totala befolkningen. Resten av regionerna minskade
sin befolkning, med den största minskningen i mindre regioner i norra delen av
landet.
Tabell 2-8 FA-regioner med högst respektive lägst procentuell befolkningstillväxt 1997–2007.

Befolkning 1997

Rang

FA-regioner

1

Stockholm

2 087 051

2 287 041

9,6

2

Malmö

953 299

1 030 395

8,1

3

Göteborg

953 530

1 025 633

7,6

4

Umeå

136 413

142 443

4,4

5

Halmstad

156 672

163 178

4,2

68

Övertorneå

5 962

5 101

–14,4

69

Sorsele

3 323

2 842

–14,5

70

Åsele

3 845

3 271

–14,9

71

Jokkmokk

6 412

5 447

–15,0

72

Pajala

7 848

6 530

–16,8

8 847 625

9 166 827

3,6

Riket

Befolkning 2007*

Procentuell
förändring
1997–2007*

Anm: *avser tredje kvartalet 2007.
Källa: SCB; RTB.

Om vi tittar på de detaljerade uppgifterna, ser vi betydande skillnader i befolkningstillväxt inom regionfamiljerna. Regionala centra med universitet visade till
exempel negativ befolkningsutveckling, endast med undantag av Umeå (4,4),
Örebro (2,6) Växjö (2,1), och Östergötland (1,5). Resten av regionerna hade
nolltillväxt eller negativ utveckling. I regionfamiljen ”övriga regionala centra”
var det sju regioner av tolv som uppvisade en positiv befolkningsökning, nämligen Eskilstuna (1,7), Halmstad (4,2), Borås (3,3), Jönköping (3,4), Kristianstad (1,8), Trollhättan (0,8) och Västerås (2,7). FA-regionerna var således inte
homogena i detta avseende och inom FA-regionerna var variationerna än mer
framträdande. Kort sagt, av alla de 72 FA-regionerna hade 16 en positiv befolk-
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ningsutveckling mellan 1997 och 2007, det vill säga 22 procent av det totala antalet. I 18 regioner, varav majoriteten ingår i ”tjänsteproducerande” (78 %) och
”varuproducerande” (22 %) småregioner i den norra delen av landet, minskade
befolkningen med tvåsiffriga tal.
På lång sikt innebär en negativ befolkningsutveckling svårigheter för företagen
i regionen att finna lämplig arbetskraft och detta påverkar näringslivet negativt.
Paradoxalt nog visar flera av de mindre regioner som förlorar befolkning ändå
relativt goda ekonomiska tillväxttal.
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En negativ befolkningsutveckling
innebär svårigheter
för företagen att
finna lämplig
arbetskraft.

Flyttningsöverskott och födelseöverskott
Som tidigare nämnts är migration den faktor som har påverkat befolkningsutvecklingen i landets regioner mest under de senast tio åren. En viktig orsak till
migration är de lokala arbetsmarknadsförhållandena. Arbetskraftens rörlighet är
en viktig förutsättning för att ekonomier ska fungera, både på kort och lång
sikt. På kort sikt har arbetskraftens rörlighet samband med matchningen på arbetsmarknaden, medan arbetskraftens förflyttningar har långsiktig betydelse för
fördelningen av humankapitalet mellan regionerna.
Flyttningsöverskott =
Inflyttade minus utflyttade per kommun.
Födelseöverskott =
Födda minus döda. Det här kallas också naturlig tillväxt.

Arbetskraften flyttar i allmänhet till regioner med större efterfrågan på arbetskraft. Sambandet mellan migration och regionala skillnader i sysselsättning är
starkare än sambandet mellan migration och löneskillnader. Följaktligen leder
ett överskott av arbetskraft i en viss region inte nödvändigtvis till lägre löner.30
I allmänhet hävdar den befintliga litteraturen om migration att villkoren på arbetsmarknaden är en av de viktigaste avgörande faktorerna för flyttning. I vårt
fall visar sig de regioner som har stora arbetsmarknader ha större attraktionskraft än de som har mindre.
Å andra sidan kan arbetspendling vara ett sätt att tillföra arbetskraft. Regionförstoring genom att både arbetare och studenter pendlar, kan motverka utflyttningen från regioner i närheten av stora städer och universitetsregioner. Den
gynnsamma utvecklingen i regioner som gränsar till storstadsregionerna stödjer
denna hypotes. I ett europeiskt perspektiv är Sverige att betrakta som ett glest
befolkat land och möjligheterna till arbetspendling är mer begränsade för de små
regionerna i landets norra del, där avstånden gör att de lokala arbetsmarknaderna
blir mindre.
30

Se Westerlund (2005).

Migrationen är
den faktor som har
påverkat befolkningsutvecklingen
mest under de
senaste tio åren.
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Migrationen kan
öka den regionala
obalansen i
åldersstruktur.

Migration mellan kommunerna kan påverka den regionala åldersstrukturen, både
i ursprungsorten och i den ort som är målet för flyttningen. När ungdomar flyttar
kan den åldrande befolkningen bli en allt tyngre börda. I ett regionalt perspektiv
kan migrationen öka den regionala obalansen i befolkningens åldersstruktur. En
drastisk förändring i åldersstrukturen inverkar på de offentliga inkomsterna och
utgifterna. Kommunförbundets långtidsutredning31 uppskattar att antalet invånare i åldern 85 år och äldre kommer att öka från 200 000 till 425 000 fram till
2050. Denna åldersgrupp har den högsta kostnaden per capita och vissa kommuner kommer att uppleva en stark press på ekonomin i form av ökade utgifter
för vård och omsorg.
Bruttoimigration =
Summan av emigranter plus immigranter för ett område till en viss
period (per tusen invånare). Detta mäter det totala antalet som
flyttar in till och ut från ett område.
Tabell 2-9 Naturlig tillväxt och migration i förhållande till befolkning i de kommuner med högst
respektive lägst procentuell befolkningstillväxt 1996–2006.

Födelse
överskott

Flyttningsöverskott1

Utrikes
flyttningsöverskott

Bruttomigration
(000)

Inrikes
bruttomigration
(000)2

Rang

Kommuner

1

Stockholm

0,23

0,60

1,02

224,2

102,2

2

Malmö

0,14

1,00

0,75

193,2

85,1

3

Göteborg

0,26

0,58

1,66

199,2

90,5

4

Umeå

0,42

0,44

0,54

224,7

107,4

5

Halmstad

0,04

0,59

0,47

158,8

75,0

68

Övertorneå

–0,81

–0,64

0,59

78,1

70,0

69

Sorsele

–0,88

–0,65

0,58

75,8

69,5

70

Åsele

–0,94

–1,00

0,25

183,7

67,2

71

Jokkmokk

–0,58

–5,54

0,36

145,3

56,3

72

Pajala

–0,87

0,21

0,28

96,5

71,3

Anm: Tabeller visas efter kommunnivå på grund av inrikes flyttningar inte enkel kan summeras vad
avser region.
1) Inflyttande – utflyttande
2) Internationell migration exkluderas.
Källa: SCB; RTB.

Tabell 2-9 visar födelseöverskottet i relation till befolkningen, den inrikes nettomigrationen och den utrikes nettomigrationen för de kommuner som hade högst
respektive lägst befolkningstillväxt under det senaste decenniet. I samma tabell
visas också bruttomigrationen (vilket inkluderar både utrikes och inrikes migra-

31

Kommunförbundet (2002).
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tion) och den inrikes bruttomigrationen32 som bara avser migration inom landet
under perioden 1996–2006. Måttet för bruttomigration visar det totala antalet
rörelser in och ut ur ett område.33
Flyttningsöverskottet beräknas i procent av medelfolkmängden i regionerna.
Storstadsregionerna och andra stora regioner är överrepresenterade i den grupp
som har det största flyttningsöverskottet, även om Kiruna i den norra delen
(tjänsteproducerande småregioner) och Jönköping som tillhör övriga regionala
centra hade ett positivt födelseöverskott (finns inte med i tabellen). Bara 6 av
de 72 FA-regionerna hade födelseöverskott. Resten av regionerna hade födelseunderskott 1996–2006. Storstadsregionerna var den enda regionfamilj som hade
födelseöverskott under samma period. De små FA-regionerna i den norra delen
visade störst födelseunderskott. Kort sagt, en negativ naturlig befolkningstillväxt dominerade i nästan alla regioner och den här utvecklingen upprepar sig.
Den här demografiska utvecklingen stödjer tesen att befolkningstillväxt och dynamik i stor utsträckning berodde på migration under det senaste decenniet.
Tillväxten hade emellertid skilda orsaker i de olika storstäderna: Förutom födelseöverskott var också flyttningsöverskott en befolkningstillväxtfaktor i Stockholm och Göteborg, medan tillväxten i Malmö huvudsakligen berodde på flyttningsöverskott och i mindre utsträckning på födelseöverskott. Umeå uppvisar
en befolkningsdynamik med stor vikt både på födelseöverskott och migration,
medan tillväxten i Halmstad berodde på nettomigrationen. Olika regioner visar
på olika bakomliggande faktorer för befolkningens tillväxt.
De stora städerna tillsammans med Umeå och Halmstad visade både födelseöverskott och flyttningsöverskott. En stor del av kommunerna (54 %) visade på
en regional obalans i form av ett negativt saldo för inrikes migration. Däremot
hade alla kommuner ett positivt saldo för utrikes migration. Det innebär att alla
FA-regioner hade en positiv utrikes nettomigration mellan 1996 och 2006. Det
positiva saldot för utrikes migration kompenserade dock inte det negativa saldot
för inrikes migration.
I den norra delen av landet är utvecklingen i Umeå kommun anmärkningsvärd,
med positivt födelseöverskott och positiv total nettomigration (inrikes och utrikes). Dessutom har Kiruna kommun trots sin negativa befolkningstillväxt under
det senaste decenniet både positivt födelseöverskott och positiv utrikes nettomigration.
De högsta nivåerna på migrationsrörelser in och ut under perioden 1996–2006
hade 25 kommuner i storstadsregionen Stockholm med en bruttomigration över
110 per tusen invånare, tio kommuner i Malmö, tre kommuner i Göteborg, sex
kommuner i regionala centra med universitet, tre kommuner i övriga regionala
centra och en kommun i småregioner varuproducerande samt en kommun i småregioner tjänsteproducerande.
32

33

Bruttomigrationen påverkas starkt av storleken på det område som avses. Orsaken är att majoriteten av en befolknings rörelser brukar gälla korta sträckor. Små områden har alltså ofta relativt höga tal, liksom områden med
tätbefolkade gränser, vilket medför att många människor rör sig över dem.
Newell (1995).

En negativ naturlig
befolkningstillväxt
dominerade i nästan
alla regioner och
den här utvecklingen
upprepar sig.
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Det är märkbart att Solna (222), Sundbyberg (217), Danderyd (149) och Huddinge (149) i Stockholmsregionen hade den största bruttomigrationsnivån
1996–2006. I Malmöregionen hade Lund en hög bruttomigrationsnivå med 148
per tusen invånare. Detta demonstrerar att migrationsströmmar i landet i stor
utsträckning är ett storstadsfenomen. Generellt sett är det storstadsregionerna
och storstadsnära regioner som uppvisar en tydlig befolkningstillväxt, i stor utsträckning baserad på inflyttning och i mindre skala genom födelseöverskott.
Vid sidan av storstadsregionerna uppvisade Umeå (114), Åre (129) och Haparanda (94) en relativt hög bruttomigrationsnivå under det senaste decenniet.

Migrationsströmmarna går från de
mindre regionerna
till de större med
bättre förutsättningar för tillväxt.

Sammanfattningsvis är det de kommuner som bebos av hälften av den totala
befolkningen som visar positivt födelse- och flyttningsöverskott. Befolkningens
geografiska spridning karakteriseras av att en stor andel av befolkningen finns
i landets välutvecklade regioner. Migrationsströmmarnas storlek och riktning
inom landet är från de mindre regionerna till större regioner, med relativt bättre
förutsättningar för ekonomisk tillväxt.

Åldersstrukturer
Befolkningens
åldersstruktur har
en stor betydelse för
potentialerna för
regional tillväxt.

Som tidigare framhållits visar både teoretisk och empirisk forskning att befolkningens åldersstruktur har en oerhörd betydelse för potentialerna för regional
tillväxt. Den är per se en viktig förutsättning för ekonomisk tillväxt. Åldersstrukturen kan till exempel ge indikationer om framtida förändringar i tillgången
på arbetskraft och humankapital.
Resultatet från forskning om åldersstruktur visar att åldersgruppen 50–64 år har
en mycket gynnsam effekt på ekonomisk tillväxt. Det har också visat sig att en

Tabell 2-10 Procent av befolkningen i ålder 20–64; 55–64 och 65+ år 2006 i regionfamiljer.
Befolkning
i ålder
20–64 år 2006

Befolkning
i ålder
55–64 år 2006

Befolkning
i ålder
65 + år 2006

60,6

12,6

15,3

därav Stockholm

61,4

12,5

14,3

därav Göteborg

60,3

12,4

15,5

därav Malmö

59,3

13,0

17,3

58,5

13,7

18,0

Regiontyp
Stortadsregioner

Regionala centra med universitet
Övriga regionala centra

57,2

13,8

19,0

Lokala centra (varuproducerande)

56,1

14,3

20,0

Lokala centra (tjänsteproducerande)

56,5

15,0

20,1

Småregioner (varuproducerande)

55,1

14,8

22,0

Småregioner (tjänsteproducerande)

55,1

15,0

22,5

Riket

58,8

13,4

17,4

Källa: SCB; RTB.
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hög andel äldre och hög andel yngre vuxna påverkar tillväxten negativt.34 En
slutsats av detta är att åldersstruktur direkt kan relateras till den ekonomiska
tillväxten.
En viktig regional indikator i detta sammanhang är andelen individer i arbetsför
ålder (20–64 år). Denna andel kan också illustrera försörjningsbördan, det vill
säga andelen människor som potentiellt deltar i produktionen och som kan ses i
relation till hela befolkningen.
Tabell 2-10 visar för de olika regionfamiljerna andelen av befolkningen som befinner sig i arbetsför ålder (20–64 år), andelen medelålders (55–64) och andelen
äldre (65 år och äldre). Generellt sett har storstadsregionerna den högsta andelen
individer i arbetsför ålder och detta förhållande kan avspegla den relativt väl
utvecklade och balanserade arbetsmarknaden i dessa regioner. Det är intressant
att notera den låga andelen grupper i arbetsför ålder i landets småregioner och
den stora skillnaden både i jämförelse med storstäderna och med den nationella
nivån. Dessa relativt stora skillnader kan också spegla de mindre gynnsamma
förhållandena på den existerande arbetsmarknaden i småregionerna. Gruppen
medelålders (55–64 år) i de olika regionfamiljerna uppvisar små skillnader mellan regionerna, med lägst nivåer i storstadsregionerna och högst i småregionerna. Storleken på denna grupp av medelålders kan ha påverkat den ekonomiska
tillväxten positivt i alla regioner, oavsett andra kvalitativa skillnader. Gruppen
äldre (65 och däröver) uppvisar relativt sett större regionala skillnader mellan
storstadsregionerna och småregionerna.

Storstadsregionerna
har den högsta
andelen individer
i arbetsför ålder.

Tabell 2-11 visar FA-regionerna med den högsta respektive lägsta befolkningstillväxten 2006–2007 samt åldersstruktur och kvinnounderskott under samma
period. Av tabellen framgår det att inte bara storstadsregionerna hade en positiv
befolkningstillväxt under det senaste året, även regionala centra som Umeå och
Halmstad hade en positiv tillväxt. Däremot visar småregionerna i norra delen av
landet på en stagnerande eller minskande befolkning.

Småregionerna
i norra delen av
landet visar på
en stagnerande
eller minskande
befolkning.

Tabell 2-11 visar också att regioner med låg total befolkningstillväxt har en låg
andel av befolkningen i arbetsför ålder. Skillnaden i andelen mellan regionerna
med hög befolkningstillväxt och regionerna med låg är 10 procentenheter när
det gäller personer i arbetsför ålder och åldersgruppen 65+. Detta belyser obalansen i befolkningsstrukturen i landets småregioner. Regioner med låg befolkningstillväxt har också ett stort kvinnounderskott, vilket indikerar att kvinnornas
utflyttning är större än männens.

Regioner
med låg total
befolkningstillväxt
har en låg andel
av befolkningen i
arbetsför ålder.

Umeå (61,7), Malmö (59,3) och Luleå (58,9) är regioner som uppvisar relativt
hög andel individer i arbetsför ålder 2006, vilket visar på goda villkor i dessa
regioners arbetsmarknader. Dessa FA-regioner har haft ett relativt stort flyttningsöverskott (inrikes och utrikes) mellan 1996 och 2006. Å andra sidan visar
sig Pajala (49,2) bland tjänsteproducerande småregioner ha den lägsta andelen
individer i arbetsför ålder, med 9,4 procentenheters skillnad jämfört med den

34

Malmberg (2002).
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Tabell 2-11 FA-regioner med högst respektive lägst procentuell förändring av befolkningen, andel av
befolkningen i ålder 20–64 och 65+ samt kvinnounderskott år 2006.
Procentuell
förändring
2007–2006*

Befolkning
i ålder
20–64 år
2006 %

Befolkning
i ålder
65 + år
2006 %

Antalet män per
100 kvinnor
i åldern 20–29 år
2006

1,4

59,3

17,3

99,7

Rang

FA-region

1

Malmö

2

Stockholm

1,4

61,4

14,3

98,1

3

Göteborg

1,0

60,3

15,5

102,5

4

Umeå

0,9

61,7

14,9

100,5

5

Halmstad

0,8

57,1

19,0

106,9

68

Övertorneå

51,9

25,9

156,8

69

Sorsele

–1,3

50,7

27,3

132,3

70

Åsele

–1,5

50,0

28,1

118,9

71

Jokkmokk

0,0

56,1

22,3

125,7

72

Pajala

–1,6

49,2

29,8

151,7

Riket

0,7

58,8

17,4

104,6

Anm: *avser tredje kvartalet 2006–2007; **antalet män per 100 kvinnor.
Källa: SCB; RTB.

nationella nivån, och 12,5 procentenheters skillnad jämfört med Umeå som uppvisade den högsta andelen 2006. Framför allt småregionerna uppvisar en stor
avvikelse jämfört med riksgenomsnittet.

Småregionerna har
högst andel äldre.

Om vi tittar på gruppen äldre (65+) i de olika FA-regionerna ser vi större skillnader mellan regionerna. Småregionerna hade högst andel äldre, varav Pajala
(29,8) och Åsele (28,1) i norr hade den högsta andelen med en skillnad på 15,5
procentenheter jämfört med Stockholm (14,3) som hade den lägsta andelen
2006. Detta visar på en åldrande befolkning och en ökning av försörjningsbördan i flera små FA-regioner, vilket motverkar en regional befolkningsbalans.

Storstädernas befolkningsförändring
Tidigare har vi visat att storstäderna har en stark befolkningsutveckling. För
att nyansera bilden redovisas befolkningstillväxten i de tre storstäderna och för
övriga Sverige med hjälp av en längre tidsserie.
I Figur 2-20 kan vi utläsa att befolkningstillväxten faller markant för storstäderna i början av tidsserien. Sedan stiger den sakta till 1994, därefter sänks befolkningstillväxten för att åter ta fart under de sista åren i tidsserien.
Befolkningstillväxten är ett resultat av tre huvudsakliga komponenter:
• Födelseöverskott (födda – döda)
• Flyttningsöverskott (inflyttning – utflyttning)
• Immigrationsöverskott (immigration – emigration)
I stora drag kan dessa tre komponenters bidrag till regionernas tillväxt beskrivas
som att sänkningen i början av tidsserien främst beror på att både flyttnings- och
immigrationsöverskott faller kraftigt. Under större delen av 1970-talet sker den
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Figur 2-20 Procentuell befolkningsförändring efter regionfamiljer 1968–200735.
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Källa SCB; RTB.

inrikes flyttningen från främst Stockholm till övriga Sverige, vilket skulle visa
på förekomsten av den så kallade ”gröna vågen”.
Från början av 1980-talet sker den inrikes flyttningen till storstädernas fördel,
förutom för Stockholm som har utflyttning åren 1988–1990 och 2002–2004. Födelseöverskottet går i cykler i alla tre storstadsregionerna. Cyklerna har toppar
under det tidiga 1970-talet och början av 1990-talet. De senaste åren finns det
en uppåtgående tendens, vilket indikerar en ny uppgångsfas. Befolkningstillväxten i Göteborg och Malmö 1994 består främst av en stor inflyttning från övriga
Sverige. Att övriga Sveriges tillväxt inte går ned mer det året, beror på en kraftig
ökning av utrikes immigration.
Tittar man närmare på de olika komponenternas bidrag till den totala befolkningstillväxten under perioden 1996–2006, ser man att komponenterna bidrar
olika till storstadsregionernas befolkningstillväxt.
Tabell 2-12 Befolkningsförändringens komponenter i procent 1996–2006.
Stockholm

Malmö

Göteborg

Övriga Sverige

Födelseöverskott

3,8

0,3

2,1

–1,8

Immigrationsöverskott

3,1

3,8

2,1

2,4

Flyttningsöverskott

1,7

2,7

2,6

–1,9

Summa befolkningsförändring

8,5

6,8

6,8

–1,3

Källa: Källa SCB; RTB.

35

Befolkningen 2007 är uppräknad från september 2007.

Från början av
1980-talet sker den
inrikes flyttningen till
storstädernas fördel.
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Figur 2-21 Procentuell befolkningsförändring 1997–200736 per kommun.
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I Malmö är
immigrationsöverskottet den viktigaste
faktorn bakom
befolkningstillväxten.

Som visas i Tabell 2-12 har Stockholm störst födelseöverskott och i Malmö är
immigrationsöverskottet den viktigaste faktorn bakom befolkningstillväxten. I
Göteborg är det en jämn fördelning mellan de tre olika tillväxtfaktorerna.
Den kommunala befolkningstillväxten har störst spridning i Stockholm, där
skärgårdskommunerna Värmdö (2,6 %) och Vaxholm (2,2 %) hade den högsta
befolkningstillväxten. Därefter följer centralt placerade kommuner i Stockholm
och Malmö med en tillväxt på 1,1–1,6 procent. I Göteborg har kommunerna med
högst befolkningstillväxt en större geografisk spridning. Det finns också några
kommuner med negativ befolkningstillväxt. Samtliga ligger perifert i respektive
storstadsregion.

36

Avser befolkningen tredje kvartalet 2007.
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De utomlands födda i storstäderna
Ett centralt element i regeringens storstadspolitik har varit integrationsfrågan.
Storstäderna har en jämförelsevis hög andel av befolkningen födda i andra länder. Sysselsättningen bland de utrikes födda är låg i Sverige jämfört med många
andra länder. Andelen födda i andra länder har sannolikt därför betydelse för den
ekonomiska utvecklingen och tillväxten i storstäderna. Förvärvsfrekvenserna
skiljer sig inte bara mellan svenskar och invandrare, utan också i hög grad mellan invandrare från olika länder.

Förvärvsfrekvenserna skiljer
sig mellan invandrare
från olika länder.

I Figur 2-22 ser vi att andelen utlandsfödda med ursprung i landsgrupperingen
öst-syd37 har ökat under hela tidsperioden i alla regioner. Den stora ökningen
i andelen öst-syd stiger kraftigt i början av 1990-talet. Det sammanfaller med
de första årens krig i före detta Jugoslavien, med påföljande flyktingströmmar.
Övriga Sverige hade störst ökning av andelen invandrare under den tidsperioden
samtidigt som Stockholm påverkades minst. Detta fick till följd att Malmö gick
om Stockholm som den mest invandrartäta regionen år 1994.

Andelen utlandsfödda
med ursprung i
landsgrupperingen
öst-syd har ökat
i alla regioner.

I Figur 2-23 ser vi hur de utomlands födda i öst-syd fördelar sig mellan kommunerna i storstadsregionerna. Det finns tydliga skillnader mellan kommunerna, framför allt mellan kommunerna söder om Stockholm och dem norr om
Stockholm i Stockholmsområdet. Här har kommuner som Botkyrka, Haninge,
Huddinge och Södertälje en relativt hög andel som är födda i öst-syd.
För kommunerna norr om Stockholm gäller det omvända, med lägre andelar
födda i öst-syd. I dessa kommuner är det större andel födda i nord-väst.38 För
Figur 2-22 Procentandelen av befolkningen från ursprungsland öst-syd. År 1986–2005.
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Källa: SCB; RTB.
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Öst: Östeuropa, Asien och Oceanien. Syd: Afrika och Latinamerika.
Nord-växt: Övriga norden, Västeuropa och Nordamerika.

2000

2002
VRIGA RIKET

2004 2005

Regionernas tillstånd

ND

Figur 2-23 Procentuell andel av befolkningen från ursprungsland öst-syd per kommun. År 2005.
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Källa: SCB; RTB.

Malmö- och Göteborgsregionen går den stora skiljelinjen framför allt mellan
Malmö och Göteborgs kommun, å ena sidan, och förortskommunerna, å den
andra sidan. Antalet öst-syd är relativt litet i förortskommunerna närmast dessa
båda städer, med några få undantag. Samtidigt dominerar de som är födda i
öst-syd invandringsgrupperna i Malmö och i Göteborgs kommuner, medan så
oftast inte är fallet i förortskommunerna. Förklaringen är att flera av de bostadsområden där många utomlands födda bor ligger i Malmö respektive Göteborgs
kommun.

Sammanfattning
Befolkningen i landet ökade med 319 202 personer mellan 1997 och 2007. Den
största orsaken till denna ökning var utrikes migration. På regional nivå var inrikes och utrikes migration tillsammans de viktigaste orsakerna till förändringar
i befolkningen. I likhet med tidigare årgångar av Regionernas tillstånd har vi
funnit en fortskridande regional obalans, såväl i fråga om befolkningsstruktur
som i nivå och tillväxttakt för de olika regionerna i landet.
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Dessutom har vi funnit följande:
• Storstadsregionerna har haft den snabbaste befolkningstillväxten under det
senaste decenniet (1997–2007).
•

Små regioner har haft en relativt hög nivå av bruttomigration och ett ogynnsamt födelseunderskott. I många av dem kompenserades utflyttningen inte
av inflyttning. Alla regioner visar positivt saldo för utrikes migration.

•

En negativ naturlig befolkningstillväxt har dominerat i nästan alla regioner
i landet. Inom regionfamiljerna är det enbart storstadsregionerna som i sin
helhet redovisar ett positivt födelseöverskott.

•

Den negativa naturliga befolkningstillväxten och den negativa inrikes migrationen har bidragit till både en ogynnsam demografisk struktur och en
befolkningsminskning i småregioner och lokala centra. Regionerna i norra
Sveriges inland fortsätter att ha den mest negativa utvecklingen.

•

I storstadsregionerna finns det fortsatt en stor inomregional variation när det
gäller befolkningstillväxt och fördelning av de utrikes födda.

Arbetsmarknad
En välfungerande arbetsmarknad i kombination med en effektiv arbetsmarknadspolitik är en förutsättning för ekonomisk tillväxt och ett av målen för regionalpolitiken. Det är därför viktigt att undersöka hur de lokala arbetsmarknaderna
fungerar.
Till skillnad mot de flesta länder i Europa hade Sverige en arbetslöshet på cirka
två till tre procent under hela 1980-talet, men den allvarliga krisen i början av
1990-talet fick siffran att stiga till över åtta procent. 1996 fastställde regeringen
målet att arbetslösheten skulle minskas till fyra procent 2000. Under 2000 ökade
sysselsättningen med 90 000 personer, den största ökningen på 40 år, och målet
uppnåddes hösten 2000. Samma höst uppställde regeringen det nya målet att 80
procent av befolkningen i arbetsför ålder skulle vara i arbete 2004. Vissa har
uttryckt oro för att uppfyllandet av detta mål kan medföra alltför stora löneökningar och därmed öka inflationen.
De svenska sysselsättningstalen har dock inte återhämtat sig till de nivåer som
rådde före den allvarliga krisen i början av 1990-talet. Detta är problematiskt,
eftersom tillgången på arbetskraft är avgörande för långsiktig finanspolitisk uthållighet och eftersom lägre sysselsättningstal delvis återspeglar ofrivillig utestängning till följd av faktorer som skatter, bidrag, arbetsmarknadsinstitutioner
och attityder. I följande stycke skärskådas den regionala arbetsmarknaden i Sverige och dess utveckling det senaste årtiondet.

Sysselsättning
Antalet sysselsatta i Sverige har minskat stadigt under tioårsperioden 1995–2005,
och i dag skulle man troligen kunna konstatera att ungdomar studerar längre,
och äldre går i pension tidigare än för några årtionden sedan.

Sysselsättningstalen
har inte återhämtat
sig från krisen i
början av 1990-talet.

Antalet sysselsatta
i Sverige har
minskat stadigt
under 1995–2005.
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Figur 2-24 Förvärvsfrekvens i riket, procent av befolkningen 15–99 år. För män respektive kvinnor,
år 1995 och 2005.
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Källa: SCB; RAMS och RTB.

Under 2004 minskade antalet sysselsatta i riket med 0,6 procent. Denna utveckling bröts 2005 då antalet sysselsatta ökade med 0,4 procent. Uppgången 2005
förklaras främst av en ökning av antalet sysselsatta i näringslivet, medan sysselsättningen i offentlig sektor minskade.

Sysselsättningen
har ökat, främst
för de yngre.

Om vi tittar närmare på perioden 1995–2005 ser vi emellertid att sysselsättningen har ökat något för personer i åldersgruppen 25–40 år, och att den har ökat
särskilt mycket för de ännu yngre (20–23 år).
Förvärvsfrekvens =
Nattbefolkning 20–64 år som i november respektive år erhållit
sysselsättningsstatus som förvärvsarbetande.
Förvärvsarbetande =
Nattbefolkning 20–64 år som har arbetat minst en timme
per vecka i november respektive år.

Kvinnor arbetar inte i
lika stor utsträckning
som män.

Figur 2-24 visar att kvinnor fortfarande inte arbetar i lika hög utsträckning som
män. Kvinnornas aktivitetstal är inte bara generellt sett något lägre än männens,
utan kvinnorna är också mer benägna att arbeta deltid (41 % av de yrkesarbetande kvinnorna arbetar deltid, mot 8 % av männen). Det enda undantaget är
de tidigaste åren i vuxenlivet, då många män gör sin värnplikt; i denna grupp
har kvinnorna något högre ekonomiska aktivitetstal, men skillnaderna är små.
Vid den ålder då många bildar familj (25–40) är däremot männens ekonomiska
aktivitetstal klart högre än kvinnornas: 84 procent av männen förvärvsarbetar
jämfört med 74 procent av kvinnorna.
Figur 2-25 visar sysselsättningsgraden för befolkningen i åldersgruppen 20–64
år i de olika regionfamiljerna år 2005. Den region som har den högsta sysselsättningsgraden för män är Vetlanda (85,7 %) som tillhör regionfamiljen ”Småregioner varuproducerande”, och när det gäller kvinnor ligger Sorsele – regionfamiljen ”Småregioner tjänsteproducerande” – högst (80,4 %). Den lägsta
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Figur 2-25 Förvärvsfrekvens för män i procent av befolkningen 20–64 år. År 2005. Män respektive kvinnor.
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sysselsättningsgraden för både män och kvinnor uppvisar, som i 2004, Haparanda – regionfamiljen ”Småregioner tjänsteproducerande” – med 55,5 procent
män och 60,0 procent för kvinnor i arbete.
Det är intressant att notera att Hagfors FA-region, som hade den högsta arbetslösheten bland kvinnor i regionfamiljen ”Småregioner varuproducerande” 2004,
nu har de lägsta siffrorna både för män (71,5 %) och kvinnor (69,9 %)39.

Arbetslöshet
Arbetslösheten steg kraftigt i Sverige i början av 1990-talet och närmade sig den
genomsnittliga öppna arbetslösheten för EU-länderna. När den svenska tjänstesektorn expanderade kraftigt under slutet av 1990-talet sjönk den öppna arbetslösheten till en nivå runt fyra procent.
Under 2002 var i genomsnitt fyra procent av arbetskraften utan arbete, och 2006
hade siffran stigit till 5,5 procent. Riksdagen beslutade att ge extra anslag till
arbetstillfällen inom kommuner och landsting under perioden 2005–2007, vilket
förväntas ge en ökning med 25 000 arbetstillfällen.
Vi definierar total arbetslöshet eller obalans som summan av två olika beräkningar som används i AMS officiella statistik: arbetslösa och programdeltagare.
Total arbetslöshet eller Obalans =
Arbetslösa + Programdeltagare.

39

Antalet anställda i Hagfors har minskat med total 2,4 procent, där branschen Andra företagserviceföretag står för
1,7 procent och Hälso- och sjukvården står för 0,4 procent.
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Figur 2-26 Förvärvsfrekvens respektive total arbetslöshet (obalans), i procent av befolkningen 20–64 år, år 2005. Män respektive kvinnor.
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Arbetslösa =
Antalet öppet arbetslösa dvs. personer som är arbetslösa och
kan ta ett arbete omgående. Mäts 31 december respektive år.

Programdeltagare =
Antal deltagare i olika arbetsmarknadspolitiska program.
Mäts 31 december respektive år.

FA-regioner med
hög förvärvsfrekvens
uppvisar lägre
arbetslöshet och
vice versa.

Figur 2-26 visar en kraftig negativ korrelation mellan förvärvsfrekvens och arbetslöshetsgrad i de 72 FA-regionerna, speciellt när det gäller män. Det betyder
att FA-regioner med hög förvärvsfrekvens uppvisar lägre arbetslöshet och vice
versa. Regionerna med låg förvärvsfrekvens ligger samtliga i områden som angränsar till arbetsmarknader i ett grannland. De norra kommunerna i Tornedalen
visar dock på avvikande hög obalans i förhållande till förvärvsfrekvensen.
En förklaring till de avvikande siffrorna är arbetspendling över nationsgränserna. Enligt Nordisk pendlingskarta för år 2001 uppfyller Årjäng, Torsby och
Strömstad tillsammans med fyra fylkeskommuner40 i Norge kriterierna för en
gemensam Funktionell Arbetsmarknadsregion (FA-region).41 Haparanda bildar
en FA- region med finska Torneå.
Till Danmark är arbetspendlingen stor i absoluta tal. Malmös regionstorlek medför dock att antalet pendlare inte uppnår den andel som innebär att Malmö och
Köpenhamn42 skulle kunna definieras som en gemensam FA-region.
I Figur 2-27 redovisas arbetskraftens andel av befolkningen. Det ger en indikation på hur stor andel av befolkningen som arbetar i annat land år 2005. Personer
som väljer att stå utanför arbetsmarknaden genom exempelvis studier, hemar-

40
41
42

Akershus, Edmark, Oslo och Østfold
Nutek (2007).
Enligt Öresundsbrokommittén arbetspendlar 9 200 svenskar till Danmark år 2005
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Figur 2-27 Arbetskraftens procentandel av befolkningen 20–64 år. År 2005. Män respektive kvinnor.
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bete och svartarbete medför att sammanställningen inte ger ett fullständigt mått
på arbetspendlingen över rikets gränser.
Resultatet i Figur 2-27 indikerar att Torsby och Haparanda har en fortsatt hög arbetspendling till grannländerna och att även Årjäng och Hagfors har en märkbar
arbetspendling över rikets gräns. Noterbart är även den höga andel av befolkningen som utgör arbetskraften för Överkalix och Övertorneå. Det tyder på att
arbetspendlingen över gränsen är låg i detta fall.
De fem FA-regioner som har högst och lägst arbetslöshet presenteras i Tabell
2-13 för män respektive Tabell 2-14 för kvinnor. Ljungby har den bäst fungTabell 2-13 De fem FA-regioner med lägst och högst arbetslöshet, procent av befolkning 20–64 år
inom parentes. År 2006. Män.
Rang

Öppen arbetslöshet

1

Ljungby (1,8)

Vetlanda (1,0)

Ljungby (2,9)

2

Älmhult (1,9)

Värnamo (1,0)

Älmhult (3,2)

3

Eda (2,1)

Ljungby (1,1)

Värnamo (3,2)

4

Värnamo (2,2)

Strömstad (1,2)

Vetlanda (3,4)

5

Vetlanda (2,8)

Älmhult (1,2)

Eda (3,6)

68

Överkalix (8,9)

Vilhelmina (6,2)

Haparanda (16,3)

69

Övertorneå( 9,0)

Haparanda (7,2)

Vilhelmina (17,1)

70

Haparanda (9,1)

Övertorneå (9,3)

Övertorneå (18,3)

71

Sollefteå (9,2)

Pajala (10,3)

Pajala (18,4)

72

Källa: AMS.

I program

Total arbetslöshet

Vilhelmina (10,9)

Överkalix (10,6)

Överkalix (19,6)

Riket (3,5)

Riket (2,1)

Riket (6,1)

67

68
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Tabell 2-14 De fem FA-regioner med lägst och högst arbetslöshet, procent av befolkning 20–64 år
inom parentes. År 2006. Kvinnor.
Rang

Öppen arbetslöshet

I program

Total arbetslöshet

1

Sorsele (2,1)

Stockholm (1,2)

Värnamo (3,5)

2

Värnamo (2,2)

Värnamo (1,3)

Stockholm (3,9)

3

Ljungby (2,3)

Vetlanda (1,5)

Sorsele (3,9)

4

Årjäng (2,4)

Strömstad (1,6)

Årjäng (4,1)

5

Torsby (2,4)

Torsby (1,7)

Torsby (4,1)

68

Söderhamn (4,9)

Karlskoga (4,4)

Ljusdal (9,7)

69

Gällivare (5,2)

Överkalix (6,0)

Överkalix (10,3)

70

Ljusdal (5,4)

Övertorneå (6,7)

Övertorneå (11,5)

71

Bengtsfors (5,5)

Haparanda (7,1)

Haparanda (12,0)

72

Sollefteå (5,8)

Pajala (7,9)

Pajala (12,3)

Riket (3,3)

Riket (2,2)

Riket (5,4)

Källa: AMS.

Den högsta
arbetslösheten
2005 finns i och
kring Tornedalen.
Den lägsta totala
arbetslösheten
finns i området
runt Småland.

erande arbetsmarknaden för män, med en total arbetslöshet på 2,9 (1 % mindre
än i 2005), medan Värnamo har 3,5 procent total arbetslöshet för kvinnor.
Den högsta arbetslösheten 2005 finns i och kring Tornedalen: Överkalix har en
har total arbetslöshet på 19,6 procent för män och Pajala har en total arbetslöshet
på 12,3 procent för kvinnor. Den lägsta totala arbetslösheten finns i området runt
Småland43,där sju av landets tio regioner med lägst arbetslöshet ligger. Stockholm och regionerna i de södra gränstrakterna mot Norge (Eda och Strömstad)
påvisar också låg arbetslöshet.

Figur 2-28 Total arbetslöshet (obalans) i procent av befolkningen 20–64 år. FA-regioner grupperade efter regionfamilj, år 2006. Män
respektive kvinnor.
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Tabell 2-15 De fem FA-regioner med lägst och högst andel av arbetslösa som deltog i något program, år 2006. Procent inom parentes.
Rang

Män

1

Vansbro (20,3)

Stockholm (31,8)

2

Arjeplog (22,4)

Gotland (32,0)

3

Dorotea (26,2)

Lycksele (32,5)

4

Stockholm (28,4)

Sollefteå (33,5)

5

Sollefteå (29,7)

Kristianstad (35,4)

68

Filipstad (49,6)

Karlskoga (57,1)

69

Kiruna (49,9)

Överkalix (58,3)

70

Övertorneå (50,7)

Övertorneå (58,6)

71

Överkalix (54,4)

Haparanda (59,3)

Pajala (55,9)

Pajala (64,2)

Riket (35,2)

Riket (39,8)

72

Kvinnor

Källa: AMS.

Figur 2-28 visar hur den totala arbetslösheten i de 72 FA-regionerna fördelar
sig mellan de sju regionfamiljerna. Situationen är mest gynnsam i storstadsregionerna och sämst i småregionerna, dock med mycket stor spridning och med
vissa undantag.
Som sagt, vi definierar total arbetslöshet efter AMS officiella beräkningar, som
summan av arbetslösa och programdeltagare. Vi kan därför undersöka hur stor
procentandel av arbetslösheten som kan förklaras med deltagande i arbetsmarknadsprogram, och vilka regioner som har flest deltagare i sådana program.
Pajala var 2006 den FA-region som hade den högsta andelen deltagare i program
(55,9 % män och 64,2 % kvinnor), medan de regioner som hade lägst andel deltagare var Vansbro (20,8 %) vad gäller män, och Stockholm (31,8 %) vad gäller
kvinnor, vilket framgår av Tabell 2-15.

Långtidsarbetslöshet och långtidsinskrivning
I enlighet med definitionerna i AMS statistik har vi följande mått på långtidsarbetslöshet och långtidsinskrivning.
Långtidsarbetslösa =
Arbetslösa som varit anmälda på Arbetsförmedlingen i minst sex
månader om de är 25 år eller äldre, och under den tiden inte haft ett
arbete eller deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Ungdomar
under 25 år räknas som långtidsarbetslösa efter 100 dagar.

Långtidsinskrivna =
Personer som är arbetslösa eller deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt
program och som under de två senaste åren, eller mer, inte har haft ett
arbete som varat längre än en månad.

69

70
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Figur 2-29 Långtidsarbetslösa i procent av total arbetslöshet (obalans). FA-regioner grupperade efter regionfamilj, år 2006. Män respektive
kvinnor.
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Källa: AMS.

Figur 2-29 visar antalet långtidsarbetslösa som del av den totala arbetslösheten.
Bilden är lika för män och kvinnor, med högre andelar långtidsarbetslösa i storstadsregionerna och lägre i småregionerna. Liknande resultat visas i Tabell 2-16.

Tabell 2-16 De fem FA-regioner med lägst och högst andel långtidsarbetslösa respektive långtidsinskrivna i den totala arbetslösheten (obalansen), år 2006. Procent inom parentes.

Rang

Långtidsarbetslösa
Män
Kvinnor

1

Arjeplog (1,5)

Sorsele (0,0)

Torsby (1,0)

Åsele (0,0)

2

Malung (1,6)

Arjeplog (0,0)

Malung (2,7)

Torsby (1,5)

3

Sorsele (1,8)

Årjäng (0,9)

Sorsele (3,6)

Vansbro (1,8)

4

Övertorneå (1,9)

Åsele (1,7)

Vansbro (3,7)

Arjeplog (2,7)

5

Jokkmokk (2,4)

Vansbro (1,8)

Lycksele (3,8)

Malung (3,1)

68

Örebro (16,6)

Trollhättan (16,6)

Örebro (15,5)

Nyköping (13,7)

69

Eskilstuna (18,3)

Sollefteå (17,1)

Haparanda (15,6)

Bengtsfors (13,9)

70

Trollhättan (19,3)

Stockholm (18,2)

Bengtsfors (16,2)

Örebro (14,1)

71

Göteborg (21,0)

Göteborg (18,4)

Pajala (16,7)

Haparanda (15,5)

72

Stockholm (21,9)

Bengtsfors (18,9)

Eskilstuna (17,9)

Eskilstuna (15,6)

Riket (15,4)

Riket (13,9)

Riket (12,5)

Riket (10,3)

Källa: AMS.

Långtidsinskrivna
Män

Kvinnor
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Matchning på arbetsmarknaden
En av de viktigaste uppgifterna för den svenska arbetsmarknadspolitiken är att
kanalisera arbete till de arbetslösa, och arbetskraft till arbetsgivarna. Arbetsmarknadsverket verkar för att främja och förbättra matchningen mellan tillgång
och efterfrågan inom olika delar av arbetsmarknaden. De reformer som innebär
att det lönar sig mer att arbeta väntas få arbetslösa att söka arbete mer intensivt,
vilket förbättrar matchningen på arbetsmarknaden.
För att undersöka matchningen på arbetsmarknaden gör vi följande definitioner:
Lämnat till arbete =
Antal som lämnat obalansen och gått till arbete utan stöd. De som
lämnat obalansen för arbete under ett helt år relateras till antalet i
obalansen 31 december samma år. På detta sätt skalas utflödet för att
ta hänsyn till storleksskillnader på de lokala arbetsmarknaderna.
Nyanmälda platser =
Antal till Arbetsförmedlingen nyanmälda lediga platser med mer
än tio dagars varaktighet.

Andelen arbetslösa som lämnade arbetslöshet44 2006 visas i Figur 2-30, med resultaten grupperade för de olika regionfamiljerna. I storstadsfamiljen har Stockholm (116,9) den högsta nivån för män, följt av Malmö (108,2) och Göteborg
(107,9).
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Anm: Den horisontella heldragna linjen i respektive figur anger riksgenomsnittet.
Källa: AMS.
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Figur 2-30 Antal som lämnar arbetslöshet för arbete utan stöd i förhållande till obalansen, index. FA-regioner grupperade efter regionfamilj, år 2006. Män respektive kvinnor.
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Figur 2-31 Antal lediga platser som anmäldes till arbetsförmedlingen i förhållande till obalansen,
index. FA-regioner grupperade efter regionfamilj, år 2006.
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horisontella haldragna linjen i figuren anger riksgenomsnittet på 1997.
Källa: AMS.

Bland storstäderna
har Stockholm flest
lediga platser.

Figur 2-31 visar antal lediga platser som anmäldes till Arbetsförmedlingen under året i förhållande till obalansen vid samma års slut, där index 100 betyder att
antalen var desamma. Bland storstäderna har Stockholm flest lediga platser (index 359,1), följt av Göteborg (205,6) och Malmö (179,6). Ett antal småregioner
har mycket höga värden, allra högst har Eda och Torsby.
Figur 2-32 visar antal arbetslösa som avregistrerats till arbete utan stöd, i förhållande till antal platser som rapporterats till Arbetsförmedlingen. Stockholm
ligger under snittet (35,7) medan Göteborg och Malmö ligger nära riksnivån
(64,1). Pajala FA-region har det högsta värdet (335,1).

Arbetsmarknad i storstad
Stockholm har den
lägsta arbetslösheten.

I Figur 2-33 kan man utläsa att arbetslösheten fallit från år 1995 i alla regioner
till år 2001, då Stockholm påvisar den lägsta arbetslösheten under tidsserien.
Övriga regioner har den lägsta arbetslösheten år 2006.
Att Stockholm har en sämre utveckling för arbetslösheten än de andra regionerna under tiden 2002–2004, sammanfaller tidsmässigt med den period som
Stockolm har sämre utveckling än övriga regioner i både arbetsproduktivitet och
arbetsinkomst.
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Figur 2-32 Antal arbetslöshet (öppet eller i program) som lämnat arbetslöshet för arbete utan stöd,
i förhållande till anmälda platser till arbetsförmedlingarna, index. FA-regioner grupperade efter regionfamilj, år 2006.
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Anm: Index=100 betyder att lika många lämnat arbetslöshet som det funnits anmälda lediga platser. Ett värde under (över) 100 betyder att färre (fler) lämnat arbetslöshet, än det funnits anmälda
platser.
Källa: AMS.

Figur 2-33 Andel arbetslösa (obalansen) i storstadsregionerna. Procent av befolkningen 20–64 år.
År 1994–2006.
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Figur 2-34 Andel i obalansen för storstadsregionerna på kommunal nivå, procent av befolkningen
20–64 år. År 2006.
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Figur 2-35 Andel långtidsarbetslösa, procent av befolkningen 20–64 år. År 1994–2006.
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Figur 2-36 Andel långtidsarbetslösa för storstadsregionerna på kommunal nivå, procent av befolkningen 20–64 år. År 2006.
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Alla fem regioner45 med högst arbetslöshet i storstadsregionerna 2005, ligger i
Malmöregionen, vilken också har den högsta arbetslösheten av storstadsregionerna (Figur 2-34).
Geografiskt ligger alla kommuner med hög arbetslöshet i respektive regions ytterområden förutom Göteborgs och Malmö kommun.
Figur 2-35 visar andel långtidsarbetslösa i procent. Mönstret över tiden för långtidsarbetslösa känns igen från andelen arbetslösa, där topparna 1999 och 2003
är avvikande. Noterbart är att övriga rikets nivå på långtidsarbetslösheten i jämförelse med storstäderna är betydligt lägre än nivån på obalansen. År 2006 har
övriga riket den lägsta långtidsarbetslösheten.
Figur 2-36 visar andelen långtidsarbetslösa av befolkningen på kommunal nivå
i storstäderna är högst i Botkyrka (1,5 %) följt av Göteborg (1,3 %), Södertälje

45

Helsingborg (6,7), Klippan (6,8), Bjuv (7,2), Malmö (7,3) och Landskrona (7,4).

I stort sett alla
kommuner med
hög arbetslöshet
ligger i respektive
storstadsregions
ytterområden.
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(1,3 %) och Malmö (1,2 %). I både Malmö- och Göteborgsregionen är det kommuner i regioncentra som har högst långtidsarbetslöshet, medan det i Stockholmsregionen är kommuner längre ut i regionen.
Den lägsta nivån på långtidsarbetslösheten i storstadsregionerna har kommunerna Heby (0,1 %) följt av Vallentuna (0,3 %) och Knivsta (0,3 %). Alla ligger
i Stockholmregionens norra delar.

Sammanfattning
Det här avsnittet har belyst de mångdimensionella aspekterna på de regionala
arbetsmarknaderna i Sverige, vilka under många årtionden har varit föremål för
statligt engagemang och en aktiv arbetsmarknadspolitik.
Analysen visar följande:
• På regional nivå har Vetlanda (85,7 %) högst förvärvsfrekvens bland män
och Sorsele (80,4 %) högst bland kvinnor. Den lägsta förvärvsfrekvensen
för både män och kvinnor har Haparanda.
•

FA-regioner med hög förvärvsfrekvens visar prov på lägre arbetslöshet.

•

Den högsta arbetslösheten finns i och kring Tornedalen: total arbetslöshet
är högst i Överkalix för män (19,6 %) och i Pajala för kvinnor (12,3 %).
Pajala har också haft den högsta andelen deltagare i program både för män
och kvinnor (55,9 % respektive 64,2 %) och det högsta värdet när det gäller
antal arbetslösa som avregistrerats till arbete utan stöd (335,1).

•

Långtidsarbetslösheten är högre i storstadsregionerna än i småregionerna.

•

Antal lediga platser som anmäldes till arbetsförmedlingen är, bland storstäderna, större i Stockholm, följt av Göteborg och Malmö.

•

Storstadsregionerna Göteborg och Malmö har 2006 den lägsta andelen arbetslösa under tidsserien 1994–2006.

Det regionala näringslivet
Denna del syftar till att beskriva strukturen och dynamiken i de olika FA-regionernas näringsliv. Kapitlet är uppdelat i två huvudavsnitt. I det första beskrivs
och analyseras ett antal strukturella egenskaper hos FA-regionerna och hur de
främjar tillväxten i olika regionala centra. I det andra avsnittet analyseras hur
tillväxten förhåller sig till företagsdynamiken. I många sammanhang framförs
att företagsdynamiken, mätt som bland annat nyföretagande eller entreprenörskap, är viktig för att främja tillväxt och sysselsättning.

Det regionala näringslivets struktur
Teknologiska förändringar och nya marknadsförhållanden ställer ständigt nya
krav på förnyelse och anpassning av den regionala strukturen. Betydelsen av
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strukturen och dess implikationer för tillväxt brukar nämnas i termer av överföringsvinster och överföringsförluster.46 Med överföringsvinster avses produktivitetsvinster som genereras av att arbetskraft omflyttas från ineffektiva sektorer
till produktiva. På motsvarande sätt skapas överföringsförluster genom att arbetskraft stannar kvar eller flyttas från produktiva sektorer till ineffektiva sektorer.
Regionerna spelar en aktiv roll i att forma landets ekonomiska struktur och dess
förändringsdynamik. Frågan vad som bestämmer utformningen av en regions näringsstruktur återstår dock. En regions näringsstruktur beror till stor del på geografiska förutsättningar och historiska faktorer. Enligt centralortsteorin47 har stora
regioner bättre förutsättningar för ett diversifierat näringsliv genom att en större
befolkning skapar efterfrågetryck för olika typer av varor och tjänster. Regionens
storlek skulle därmed kunna påverka utformningen av regionens näringsstruktur.
Regionernas struktur bestäms också av olika lokaliseringsfaktorer. Historiskt
sett har närheten till viktiga naturresurser varit av stor betydelse för den industriella lokaliseringen. Detta är av betydelse även i dag, men kan inte längre fullt ut
förklara den regionala näringslivsstrukturen och dess förändringsmönster. Detta
har sin främsta grund i att de viktigaste produktionsfaktorerna som i dag är arbete och kapital, till skillnad från traditionella naturresurser, kan betraktas som
rörliga över regiongränserna. I och med detta får geografiska flöden en större
betydelse för den regionala näringslivsstrukturen.
Den regionala näringslivsstrukturen bestäms alltså inte längre uteslutande av
den regionala specialiseringsprocessen, utan också av andra givna faktorer, till
exempel externa effekter som länkar och nätverk mellan företag i form av kluster och agglomeringsbildningar.48 Sammantaget visar forskningen inom ekonomisk geografi att regional struktur bestäms av ett samspel mellan olika faktorer,
och att agglomerationer kan leda till nya innovationer och tillväxt.49

Näringslivsstrukturen i FA-regionerna
Näringslivsstrukturen i en region kan mätas på företrädesvis två sätt: antingen
genom att se hur produktionen är fördelad på näringsgrenar eller genom att se
hur sysselsättningen är fördelad. Dessa två metoder ger inte samma bild av näringsstrukturen, eftersom en kapitalintensiv verksamhet kan ha höga produktionsvärden och samtidigt sysselsätta få människor. Detta i sin tur snedvrider
bilden av egenskaperna för näringsstrukturen i olika regioner. I detta avsnitt
beaktas sysselsättningsstrukturen av två skäl. Dels beroende på att data över
sysselsättningen är mer omfattande och tillförlitlig på regional nivå än produktionsdata, dels eftersom en viktig del av den regionala utvecklingsproblematiken
är att skapa sysselsättning för människor boende i sin hemregion.

46
47
48
49

Peneder (2002).
Christaller (1933).
Porter (1990).
Fujita, Thisse, Waltz (1996), Martin och Ottaviano (2001).
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Figur 2-37 Sysselsättningsförändring i FA-region och huvudsektor, årligt genomsnitt 1995–2005,
procent.
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Ett högt beroende
av sysselsättningen
i offentliga tjänster
innebär att regionen
blir känslig för
politiska beslut.

I Sverige har sysselsättningstillväxten
mellan 1995 och
2005 generellt varit
starkast inom sektorn
för företagsinriktade
tjänster.

Eftersom vissa FA-regioner har en hög andel sysselsatta inom hushållsinriktade
tjänster, är det intressant att se vilken roll de offentliga tjänsterna har för andelen
sysselsatta inom hushållsinriktade tjänster. Detta studerades även i Regionernas
tillstånd 2006 och Regionernas tillstånd 2005.50 De studierna visade på ett positivt samband mellan andel sysselsatta inom hushållsinriktade tjänster och andel
sysselsatta inom offentliga tjänster. Detta indikerade att regioner med en hög
andel sysselsatta inom hushållsinriktade tjänster tenderar att vara mer beroende
av sysselsättning inom den offentliga sektorn än regioner med en relativt låg
andel sysselsatta inom hushållsinriktade tjänster. Test på uppdaterade data visar
att detta förhållande även gäller till denna publikation.
Ett högt beroende av sysselsättningen i offentliga tjänster innebär en ökad känslighet för politiska beslut som rör omfattningen och finansieringen av den offentliga sektorn. Detta gäller även regioner som i hög grad är beroende av privat
sektor, eftersom även dessa är beroende av händelser i omvärlden.
Sett till riket som helhet har sysselsättningstillväxten mellan 1995 och 2005 i
genomsnitt varit starkast inom företagsinriktade tjänster. Figur 2-37 ska tolkas
så, att inom ”boxen” återfinns 50 procent av alla FA-regioner. Cirklarna som
återfinns utanför linjerna är potentiella ”outliers”, det vill säga FA-regioner vars
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ITPS (2006a) och ITPS (2005).
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värden avviker mer än 1,5 kvartilavstånd51 från boxen. De FA-regioner som
markerats med stjärnor är sannolika outliers, vilket innebär att de ligger mer än
tre kvartilavstånd från boxen. Av Figur 2-37 framgår det således att sysselsättningen inom jordbruksnäring, byggverksamhet och hushållsinriktade tjänster i
genomsnitt har varit oförändrad. Inom tillverkning och utvinning, energi, vatten och avlopp samt blandade tjänster har den genomsnittliga sysselsättningsutvecklingen i riket som helhet varit något negativ.
Sett till jordbrukssektorn har FA-regionerna Kiruna (11,6 %)52, Gällivare (8,8
%), Hällefors (6,4 %) och Jokkmokk (5,8 %) haft den mest positiva sysselsättningsförändringen. Filipstads FA-region (-7,4 %) har haft den sämsta sysselsättningsförändringen inom denna sektor. I tillverknings- och utvinningssektorn är
det Doroteas FA-region (1,9 %) som haft den bästa sysselsättningsförändringen.
Sämst utveckling inom denna sektor hade FA-regionerna Arjeplog (-19,3 %),
Malung (-6,8 %), Åsele (-6,1 %) och Bengtsfors (-5,6 %). Sektorn energi, vatten
och avlopp saknar en riktig topp, men FA-regionerna Hagfors (4,7 %) och Umeå
(4,6 %) är de som haft den mest positiva utvecklingen. FA-regionerna med den
mest negativa sysselsättningsförändringen i denna sektor är Älmhult (-9,8 %),
Dorotea (-8,8 %) och Vilhelmina (-8,7 %). Arjeplogs FA-region (9,3 %) har haft
den mest positiva sysselsättningsförändringen i byggsektorn över den studerade
tidsperioden. Minst positiv sysselsättningsutveckling har FA-regionerna Ludvika (-3,2 %) och Vilhelmina (-3,2 %) haft. Även i sektorn för företagsinriktade
tjänster har Arjeplogs FA-region (8,8 %) haft den bästa utvecklingen, medan
Dorotea (-3,1 %) har haft den sämsta utvecklingen. Sektorn blandade tjänster
är, relativt de övriga sektorerna, förhållandevis samlad. I topp ligger Vimmerbys
(1,7 %) och Arvidsjaurs (1,6 %) FA-regioner och i botten återfinns Sollefteås
(-3,8 %) och Vilhelminas (-3,7 %) FA-regioner. Strömstads FA-region (3,5 %)
har haft den bästa sysselsättningsförändringen i sektorn för hushållsinriktade
tjänster och Gällivares FA-region (-1,9 %) har haft den sämsta. Som synes i
Figur 2-37 finns det inga FA-regioner som i egentlig mening avviker från de
övriga nedåt.
Vissa FA-regioner förefaller ha genomgått eller genomgår en strukturell förändring. Exempel på detta är Kirunas FA-region som under den aktuella perioden
har den största nedgången (-9,4 %) i sektorn ”okänd näringsgren” samtidigt som
regionen har den största ökningen (11,6 %) inom sektorn för jordbruk, skogsbruk
och fiske. Även Hällefors förefaller gå från sektorn för energi, vatten och avlopp
(-6,5 %) till jordbrukssektorn (6,4 %). Även Arjeplogs FA-region bör nämnas
i detta sammanhang. Där har utvecklingen gått från sektorerna tillverkning och
utvinning (-19,3 %) och energi, vatten och avlopp (-7,2 %) till sektorerna byggverksamhet (9,3 %) och företagsinriktade tjänster (8,8 %) där regionen har den
starkaste sysselsättningsutvecklingen i landet.
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Kvartilavståndet är här definierat som avståndet mellan tredje kvartil(Q3) och första kvartil (Q1).
Talen inom parentes efter regionens namn anger sektorns regionala sysselsättningsförändring över perioden
1995–2005.

Vissa FA-regioner
förefaller genomgå
eller genomgått
en strukturell
förändring
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Arbetsställekoncentration =
Mäter andelen sysselsatta vid de fem största arbetsställena i en region.
Ett högt värde indikerar ett högt beroende av få arbetsställen.

Figur
FA-regionerna 2005.
2005.
Figur2‑38
2-38Karta
Kartaöver
överarbetsställekoncentration
arbetsställekoncentratin ii FA-regionerna
21–34% (Q4)
16–20% (Q3)

Ökat

11–15% (Q2)

Oförändrat
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Källa: SCB; RAMS.

Näringslivets koncentration
En region med
ett koncentrerat
näringsliv blir
mer sårbar för
förändringar i
omvärlden.

Ett koncentrerat näringsliv definieras här som att en region är beroende av ett
fåtal större arbetsställen. Detta innebär att en region med ett koncentrerat näringsliv blir mer sårbar för förändringar i omvärlden, vilket leder till att dessa
viktiga arbetsställen påverkas, till exempel i form av neddragningar, nedläggningar eller omflyttningar, relativt regioner med ett mindre koncentrerat näringsliv. Detta förutsatt att det diversifierade näringslivet i sin tur inte är beroende av
en huvudsektor, vilket är fallet när det gäller exempelvis underleverantörer och
företagsspecifika tjänster.
För att undersöka beroendet kan andelen av de sysselsatta som arbetar vid de
fem största arbetsställena i respektive region mätas.53 Om andelen är hög indikerar det ett stort beroende och att arbetsmarknaden är relativt sårbar. I Figur 2‑38
visas denna andel för respektive FA-region. Värt att notera är att analysen inte
är justerad för att flera av de stora arbetsställena i en region kan tillhöra samma
företag. Med en sådan hänsyn skulle FA-regionerna visa på ett större beroende
av ett fåtal företag än vad som visas i figuren. Till detta hör även det faktum att
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I beräkningen ingår alla arbetsställen i regionen, vilket också inkluderar offentliga hushållstjänster.
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det kan finnas intersektoriella beroenden mellan företag, vilket inte heller tagits
hänsyn till i analysen.
Figur 2-38 visar att det råder regionala skillnader gällande arbetsställekoncentration. Figuren ska tolkas så att ju mörkare färgen är, desto starkare är beroendet
av ett fåtal arbetsställen. Vidare är klassindelningen gjord utifrån kvartilerna
2005. Figuren visar på relativt stora regionala skillnader samt att cirka 30 procent av de 72 FA-regionerna gått mot en större arbetsställekoncentration sedan
1995. Detta ska dock ställas i relation till att cirka 50 procent av FA-regionerna
faktiskt fått en lägre arbetsställekoncentration under samma tidsperiod.
Den största förändringen över studerad tidsperiod står Bengtsfors FA-region för.
Denna region har sjunkit från ett arbetsställekoncentrationsvärde på strax över
0,3 till ett värde under 0,2, vilket innebär en förändring på över 10 procent. En
förklaring kan vara att Bengtsfors FA-region under den aktuella tidsperioden har
upplevt stora och omfattande utflyttningar av stora företag som exempelvis Lear
Corporation och Duni.54
Små varuproducerande regioner förefaller vara mer beroende av få arbetsställen
än övriga regionfamiljer. För de regioner som är mest beroende innebär det att
uppemot en tredjedel av sysselsättningen i regionen är avhängig utvecklingen
hos ett fåtal arbetsställen. Resultaten går i linje med vad som kan förväntas,
vilket innebär att det i huvudsak är de små regionerna som är mest beroende av
några få arbetsställen. Storstadsregionerna har lägst beroende.

Betydelsen av FA-regionernas humankapital
Höjd utbildningsnivå hos arbetskraften och ökad insats av kunskaper i produktion lyfts ofta fram som ett sätt att öka produktiviteten och Sveriges internationella konkurrenskraft. Om höjd utbildningsnivå är nödvändig för fortsatt tillväxt
blir det av stor betydelse för den regionala utvecklingen. Kunskapsintensiteten
hos de sysselsatta i FA-regionerna har här definierats som andelen av de sysselsatta som har en lång eftergymnasial utbildning (mer än tre år). Kunskapsintensiteten per FA-region och sektor finns beskriven i Figur 2-39.
Kunskapsintensitet =
Andel sysselsatta med eftergymnasial utbildning (mer än tre år).

Studeras extremerna55 i Figur 2-39 ges följande: I jordbrukssektorn är det FAregionerna Örnsköldsvik (10,7 %), Stockholm (9,5 %) och Kramfors (9,5 %)
som sticker ut. Sett till sektorn för tillverkning och utvinning ligger FA-regionerna Stockholm (23,7 %), Göteborg (19,2 %), Västerås (14,4 %) och Malmö
(13,9 %) i toppen. Sektorn energi, vatten, avlopp har ingen extrem, men det
högsta värdet har Stockholms FA-region (22,6 %). Inom byggverksamheten är
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ITPS (2006b).
De punkter som ligger utanför morrhåren på boxarna. Gränsen för vad som anses vara en extrem är satt till 1,5
gånger kvartilavståndet från q1 till q3.

I huvudsak är det
små regioner som
är mest beroende av
få arbetsställen.
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Figur 2-39 Kunskapsintensitet i FA-regioner per sektor 2005.
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det FA-regionerna Stockholm (5,4 %) och Luleå (5,1 %) som har den högsta
kunskapsintensiteten i Sverige. Stockholms FA-region toppar även sektorerna
för företagsinriktade tjänster och blandade tjänster56. I regionen har 29,8 procent av de sysselsatta lång utbildning i respektive sektor. För hushållsinriktade
tjänster är det däremot Umeås FA-region (35,9 %) som har topplaceringen. För
sektorn benämnd som okänd näringsgren är det FA-regionerna Stockholm (25,1
%), Vilhelmina (21,3 %) och Kiruna (19,0 %) som har de tre högsta värdena.

Det finns en stor
skillnad gällande
kunskapsintensitet
sett till sektortillhörighet och region.

Figur 2-39 visar således både på skillnader mellan olika sektorer, och på en stor
regional spridning. Tjänstesektorerna visar generellt på en hög kunskapsintensitet medan byggverksamhet samt jordbruk visar på en allmänt sett låg kunskapsintensitet. En låg kunskapsintensitet är en indikation på att en sektor har en låg
andel arbetskraft med en eftergymnasial utbildning längre än tre år.
Värt att notera är också det faktum att storstadsregionerna återfinns på topp tio
för alla sektorer, med undantag för jordbruk, skogsbruk, fiske. I jordbrukssektorn är det endast Stockholms FA-region som återfinns på topp tio-listan. Malmös FA-region kommer på 12:e plats och Göteborgs FA-region ligger på 16:e
plats. Således uppvisar de tre storstadsregionerna den högsta genomsnittliga
kunskapsintensiteten. Dessutom finns indikationer på att tjänsteproduktionen är
mer kunskapsintensiv jämfört med varuproduktionen.

56

Se appendix 2 för definition av sektorer.
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Figur 2-40 Arbetsställekoncentration och andel sysselsatta i företagstjänster i FA-regionerna 2005.


!NDEL &ÍRETAGSINRIKTADE TJ»NSTER

Stockholm

 
Älmhul

Göteborg
Malmö


Arjeplog

 
Gällivare



 




 



 



 



 



!RBETSST»LLEKONCENTRATION

Källa: SCB, RAMS.

Struktur och regional tillväxt
I det föregående avsnittet beskrevs egenskaperna för ett antal strukturella faktorer och hur dessa skiljer sig mellan olika regioner. I detta avsnitt är syftet
att undersöka hur dessa faktorer samvarierar med den långsiktiga tillväxten i
regionerna. Som ett steg i denna analys undersöks hur de strukturella faktorerna
samvarierar med den regionala tillväxten. Det måste framhållas att analysen endast är partiell och därmed inte gör anspråk på att ge ett uttömmande svar på hur
regionernas tillväxt påverkas av strukturella egenskaper. Målet är att försöka
visa på ett eventuellt samband mellan regional struktur och tillväxt.
Korrelationen mellan koncentrationen på arbetsställenivå och näringsstrukturen
presenteras i Figur 2-40. Det negativa förhållandet (=–0,61) som visas i figuren
indikerar att regioner med en mer utvecklad privat tjänstesektor förefaller vara
mindre beroende av ett fåtal arbetsställen. Sambandet är dessutom något starkare jämfört med föregående år (=–0,58) och året dessförinnan (=–0,57).57 Från
detta mönster avviker främst FA-regionerna Gällivare, Arjeplog och Älmhult.
Relativt sina sektorsandelar har de en hög grad av beroende av några få arbetsställen. Studeras i stället sambandet mellan å ena sidan sektorn för jordbruk,
skogsbruk och fiske och å andra sidan arbetsställekoncentration, framträder en
annan bild, se Figur 2-41. Denna sektor korrelerar svagt positivt (=0,29)58 med
arbetsställekoncentration. Regioner med en mer utvecklad jordbruks-, skogsoch fiskesektor tenderar alltså att vara mer beroende av ett fåtal arbetsställen,
jämfört med regioner med en mindre utvecklad jordbruks-, skogsbruks- och fiskesektor. Den största avvikelsen från detta mönster har Åseles FA-region, som
relativt sin sektorsandel har ett lågt beroende av fåarbetsställen.
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ITPS (2006a), ITPS (2005).
Signifikant på fem-procentsnivån.
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Figur 2-41 Arbetsställekoncentration och andel sysselsatta i jordbruk, skogsbruk och fiske i FA-regionerna 2005.
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Regionernas
kunskapsnivå har
samband med
näringsstrukturen.

Sambandet mellan kunskapsnivå och respektive näringssektorer visar på både
positiva och negativa signifikanta samband. Statistiskt säkerställda samband är
korrelationen mellan företagsinriktade tjänster och kunskapsintensitet (=0,53),
vilket även illustreras i Figur 2-42, samt det något svagare sambandet mellan
jordbruks-, skogsbruks- och fiskesektorn och kunskapsintensitet (=–0,34). Den
sistnämnda korrelationen innebär att i en region med ett högt värde på jordbruks-, skogsbruks- och fiskesektorn förefaller kunskapsintensiteten vara relativt låg.
Sett till sambandet mellan andelen företagsinriktade tjänster och kunskapsintensitet, avviker FA-regionerna Ljusdal, Arjeplog och Älmhult från mönstret
genom en hög andel sysselsatta i företagsinriktade tjänster, men uppvisar ändå
en relativt låg kunskapsintensitet. Med Vansbro är förhållandet det omvända. En
orsak till detta kan vara att i dessa regioner efterfrågas företagsinriktade tjänster
som inte kräver högt utbildad personal.

En region med hög
kunskapsintensitet
måste anpassa
regionens
näringsliv mot
sysselsättning inom
tjänstebranscherna.

Då en hög kunskapsintensitet är förknippad med en större andel sysselsatta i
företagsinriktade tjänster, innebär det att en region med hög kunskapsintensitet
även måste låta det ske en anpassning av regionens näringsliv mot ett större
inslag av sysselsättning inom tjänstebranscherna. Som nämndes i inledningen
till detta kapitel kan även regionens storlek vara av avsevärd vikt för näringsstrukturen och diversifieringen i näringslivet.

Det regionala näringslivets dynamik
Schumpeter menar att innovationer, tillväxt och företagsdynamik är nära relaterade begrepp, och en ekonomi utvecklas och växer genom konkurrens och selektion.59 I en ekonomi där företag konkurrerar med varandra har företag incitament
59

Carree och Thurik (2002).
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Figur 2-42 Kunskapsintensitet och andel sysselsatta i företagsinriktade tjänster i FA-regioner 2005.
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att investera i kunskap. Genom att skapa nya produkter kan ett företag få tillfälligt monopol och därmed hämta hem så kallade övervinster. Andra företag har
i sin tur incitament att skapa ännu nyare produkter. Äldre produkter och företag
slås ut genom vad Schumpeter kallar ”kreativ förstörelse”. I denna selektionsprocess bestäms vilka företag som överlever respektive försvinner från marknaden. Företag som slås ut ger rum för nya företag på marknaden och lösgör
resurser som kan användas i nya verksamheter. Produktiviteten ökar i ekonomin
eftersom högproduktiva företag slår ut lågproduktiva. Det är en del av detta som
kallas för strukturomvandling. Sammanfattningsvis, enligt Schumpeter, leder
hög turbulens till tillväxt, där turbulens brukar mätas som summan av nya och
nedlagda företag, det vill säga summan av ”entries” och ”exits”.
En konkurrerande teori till Schumpeters utgår från att alla produkter har en livscykel.60 I takt med att produkter blir äldre och mer standardiserade kommer de
producenter som kan producera billigast att ta allt större marknadsandelar. Den
starka prispressen leder då till att många företag slås ut och lämnar marknaden
(”exits”). För nya produkter finns däremot en outnyttjad marknadspotential som
skapar utrymme för många företag att etablera sig och göra entré på marknaden
(”entries”). Detta betyder att turbulensen kommer att vara hög för både nya och
gamla produkter. Denna teori förutsäger att tillväxt i sig skapar turbulens, medan
Schumpeter alltså hävdar att turbulens skapar tillväxt.61 Förutom dessa två motsägelsefulla sätt att se på nyföretagande och tillväxt, finns det skäl att tro att det
även finns andra faktorer (sociala, kulturella, legala, ekonomiska) som påverkar
både nyföretagande och tillväxt.62

60
61
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Se sammanfattning av teorin i t ex Eliasson, Johansson och Westin (1998), s. 16–18.
Bosma, Nieuwenhuijsen (2000).
Henreksson, kap. 1 i Davidsson, Delmar och Wiklund (2001), sammanfattar kunskapsläget om institutionella förutsättningar för entreprenörskap och företagstillväxt.
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Vid jämförelse mellan olika länder finner man ofta en positiv korrelation mellan
nyföretagande och tillväxt – relativt mycket nyföretagande och hög tillväxt observeras i samma länder.63 Det sambandet behöver inte betyda att den entreprenöriella aktiviteten orsakar tillväxten. I sådana här jämförelser ställs ofta länder
på mycket olika utvecklingsnivåer mot varandra, vilket gör det svårt att dra entydiga slutsatser. Förutom teorier att nyföretagande skapar tillväxt, finns andra
teorier som förutsäger att tillväxt i sig kan skapa högt nyföretagande. Dessutom
finns det goda skäl att tro att det finns flera underliggande faktorer som påverkar
både nyföretagande och tillväxt.

Arbetsställedynamik på FA-regionnivå
Inledningsvis visas hur arbetsställedynamikens olika komponenter utvecklas i
förhållande till varandra. Figur 2-43 visar antal nya arbetsställen mot antal nedlagda arbetsställen för samtliga FA-regioner 2005. Här kallas dessa storheter
”entries” respektive ”exits” även om begreppen vanligen syftar på företag och
inte som här, på arbetsställen.
I Figur 2-43 framgår att Övertorneå avviker från mönstret. Föregående mätperiod avvek inte Övertorneås FA-region nämnvärt från trendlinjen och hade även
något fler nytillkomna arbetsställen än vad som var fallet denna mätperiod. Vidare har även fler arbetsställen försvunnit under 2005 jämfört med 2004. Pajala
ligger nu något under ”trendlinjen” jämfört med föregående år då Pajala låg
långt över trendlinjen. Eftersom Pajala även flyttat åt höger i figuren, tyder det
på att fler företag startats under 2005, jämfört med 2004.
År 2005 hade FA-regioner med ett högt antal nya arbetsställen per 1 000 invånare i åldrarna 20–64 år också ett högt antal nedlagda arbetsställen per 1 000
invånare 20–64 år (=0,85). Av Tabell 2-17 framgår att Malmös FA-region låg
strax under riksgenomsnittet vad gäller entries och lägre med avseende på exits.
Stockholms FA-region hade ett högre entriesvärde och ett lägre värde på exits.

Tabell 2-17 Entries och exits, antal arbetsställen per 1 000 invånare 20–64 år, 2004 och 2005.
2004

2005

Entries

Exits

Entries

Exits

Riksgenomsnittet

12,90

9,00

15,34

16,15

Stockholms FA-region

13,92

10,86

16,34

15,55

Göteborgs FA-region

10,90

8,45

13,40

12,28

Malmös FA-region

12,32

8,70

14,66

13,95

Källa: SCB, FAD.

Korrelationen mellan entries och kvarvarande arbetsställen (1996) är starkt positiv (=0,82). FA-regioner med en stor stock kvarvarande arbetsställen per invå-

63

GEM (2002). Tabell 6.
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Figur 2-43 Entries och exits, antal arbetstillfällen per 1 000 invånare 20–64 år för samtliga FAregioner, 2005.
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nare har således generellt också många nytillkomna arbetsställen. Sambandet
mellan entries samt kvarvarande arbetsställe och arbetsställestockens turbulens
(summan av entries och exits) är i båda fallen starkt positivt (=0,96 respektive
=0,85). På motsvarande sätt har FA-regioner med liten stock av arbetsställen,
generellt även färre nya och färre nedlagda arbetsställen och således låg turbulens. Då de olika storheterna som beskriver arbetsställedynamiken är så starkt
positivt korrelerade, innebär det svårigheter att särskilja effekten av en enskild
komponent.64

FA-regioner med
en tidigare stor
stock kvarvarande
arbetsställen per
invånare har även
generellt många
nytillkomna
arbetsställen.

Vid en jämförelse mellan tio länder, där Sverige förvisso inte ingick, visade det
sig att entry och exit är positivt korrelerat över branscher.65 Det vill säga, det är
till stor del i samma branscher som företag faller ifrån och kommer till, medan
det totala antalet företag eller arbetsställen i de olika branscherna inte ändras
nämnvärt. Som synes i Figur 2-44 är det FA-regionerna i Norrbottens län, västra Västerbottens län, Jämtlands län, norra Värmlands län, nordvästra Västra
Götalands län och Gotlands län som ligger i den fjärde kvartilen (Q4) då antal
nya arbetsställen per 1 000 invånare i åldrarna 20–64 år studeras. Även Stockholms- och Malmös FA-regioner ligger i den övre halvan (Q3) då FA-regionerna
rangordnas efter antal nya arbetsställen. Vidare framgår det av den högra kartan
i Figur 2-44 att de flesta FA-regionerna har haft en positiv förändring av antalet
nya arbetsställen per 1 000 invånare i åldrarna 20–64 år sedan föregående mätperiod. Detta innebär att jämfört med 2004 tillkom generellt sett fler nya arbetsställen i de flesta delarna av landet.

Det är i huvudsak
inom samma
branscher som
företag faller ifrån
och kommer till.

64

65

Vad gäller korrelationskoefficienterna som presenterats för korrelationen mellan entries och kvarvarande arbetsställen samt entries respektive kvarvarande arbetsställe och arbetsställestockens turbulens är alla värden statistiskt
säkerställda på en procents nivå.
OECD (2001a).
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Figur 2-44 Antal nya arbetsställen per 1 000 invånare 20–64 år, år 2005 samt förändring från år
2004.
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Källa: SCB, FAD.

I FA-regioner
där många nya
arbetsställen
tillkom, försvann
också många.

I Figur 2-45 visas hur de olika FA-regionerna, i termer av både ackumulerat
antal nya arbetsställen och antal kvarvarande arbetsställen per capita 1996, förhåller sig till varandra. Variablerna är starkt positivt korrelerade (=0,83). FAregioner med stort bestånd av arbetsställen 1996 har under de tio följande åren
också störst tillskott av nya arbetsställen. Detta skulle tyda på ökade skillnader i
antal arbetsställen mellan regionerna, men hänsyn måste också tas till antal nedlagda arbetsställen. Då sambandet mellan ackumuleringen av nya och nedlagda
arbetsställen över samma tioårsperiod analyseras ges ett positivt samband. Det
innebär således att skillnader i stocken arbetsställen inte ökade eftersom FAregioner, där många nya arbetsställen tillkom, också tappade många.

Ackumulerat antal nystartade arbetsställen =
Summan av nystartade arbetsställen under en period i förhållande
till den genomsnittliga befolkningen under samma mätperiod.

På riksnivå svarade
nya arbetsställen
för drygt 50 procent
av arbetsställeturbulensen.

Även om det finns teoretiskt stöd för att både nyetableringar och nedläggningar
är av godo för utveckling och tillväxt, är det nyetableringar som får i särklass
störst uppmärksamhet i debatt och media. Hur stor andel av turbulensen består
av nyetablerade arbetsställen? Figur 2-44 visar i procent hur stor del som var
nyetableringar 2005. På riksnivå svarade nya arbetsställen för drygt 50 procent
av turbulensen. Således försvann det i genomsnitt nästan lika många arbetsställen som det tillkom detta år.
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Figur 2-45 Antal kvarvarande arbetsställen (AS) 1996 och ackumulerade nyetableringar
Figur 2‑45 Antal
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FA-regioner med över 50 procent nya arbetsställen har fått ett nettotillskott av
arbetsställen. De tre storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö ligger alla över riksgenomsnittet på 49 procent. Allra störst andel nya arbetsställen
hade FA-regionerna Arvidsjaur (60 %), Dorotea (58 %) och Jokkmokk (56 %).
De fem FA-regioner med högst andel nyetablerade arbetsställen 2005 är alla
småregioner, varav tre klassas som tjänsteproducerande småregioner. Minst andel nyetablerade arbetsställen 2005 hade Övertorneås FA-region (34 %), även
denna en tjänsteproducerande småregion.

Figur 2‑46
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Figur 2-47 Relationen mellan ackumulerat antal nystartade arbetsställen och genomsnittlig tillväxt
Figur 2-47 Relationen mellan ackumulerat antal nystartade arbetsställen och genomsnittlig tillväxt
per capita 1996–2005.
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Arbetsställedynamik och tillväxt
Relationen mellan nyetablering av arbetsställen och tillväxt i ett regionalt perspektiv ser ut som visas i Figur 2‑47. Axlarna i figuren representerar totalt antal
nya arbetsställen per 1 000 invånare i åldern 20–64 år under perioden 1996–2005
respektive genomsnittlig årlig tillväxt under samma period (tillväxt mätt som
utvecklingen av nattbefolkningslönesumma per capita). Korrelationen är negativ (=-0,05) och som figuren indikerar finns det inget entydigt samband mellan

Figur 2‑48 Utveckling av nya arbetsställen (AS) respektive genomsnittlig tillväxt per capita under
Figur 2-48 Utveckling av nya arbetsställen (AS) respektive genomsnittlig tillväxt per capita under
perioden 1996–2005.
perioden 1996–2005.
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tillväxt och ackumulerat antal nya arbetsställen. En ingående statistisk analys av
variablerna stödjer det resultatet.
Av Figur 2-47 framgår att bland regioner med likartat antal nya arbetsställen kan
tillväxten skilja uppemot fem procent. I Figur 2-48 definieras varje FA-region
efter huruvida den ligger under eller över medianen för nya arbetsställen respektive tillväxt. Tillväxtregioner finns både bland dem med relativt få och bland
dem med relativt många nya arbetsställen. Storumans FA-region är den mest extrema FA-regionen med ett högt antal nyetablerade arbetsställen (212 mot medianregionens 113). Högst tillväxt under perioden hade Söderhamns FA-region
(4,7 % mot medianregionens 3,0 %). Göteborgs FA-region uppvisar det lägsta
antalet nya arbetsställen (83) samt en tillväxt motsvarande medianregionen.

Sammanfattning
Resultaten som presenterats i detta kapitel visar bland annat att:
• Den regionala strukturen varierar stort mellan regioner, vilket skapar olika
förutsättningar och utmaningar för fortsatt tillväxt.
•

Många regioner har en struktur som i hög grad är koncentrerad, antingen
genom ett stort beroende av sysselsättning i en enskild sektor eller genom
ett fåtal stora arbetsställen.

•

FA-regioner med stor stock av arbetsställen (AS) per capita tenderar att
också ha många nya och många nedlagda arbetsställen.

•

När ackumulerat antal nya arbetsställen under de senaste tio åren och tillväxten under samma period relateras till varandra i de olika FA-regionerna,
finns inget tydligt samband. Hög tillväxt har alltså skett både i regioner med
och utan många nya arbetsställen.

Analysen visar att ett antal regioner har en sårbar struktur genom att sysselsättningen är koncentrerad till offentliga tjänster eller några få arbetsställen, samt
att nästan 30 procent av FA-regionerna sedan 1995 gått mot en mer koncentrerad struktur. Dessa faktorer gör att det finns regioner som är särskilt sårbara för
enskilda händelser, vilka man från regionens sida har svårt att påverka. Politiska
beslut kan påverka omfattningen av den offentliga sektorn eller stora företag kan
besluta sig för att lägga ned en verksamhet som är viktig för en viss region. Både
politiska och marknadsdrivna faktorer kan därmed få stor betydelse för många
enskilda regioner.
Vidare kan vi försiktigt konstatera att det inte heller finns något enkelt samband
mellan antal nyetableringar av arbetsställen och tillväxt. Det kan vara så att nyföretagandet har betydelse för vår tillväxt då det är en del av företagsdynamiken,
men med den enkla ansats som presenterats här går det inte att spåra några effekter. Naturligtvis finns det delar i nyföretagandet som är viktiga för den regionala
utvecklingen, men det är svårt att finna belägg för att nyföretagandet som en specifik del av företagsdynamiken skulle vara viktigare än någon annan del. I denna
rapport finns det inte heller utrymme för ett definitivt svar på nyföretagandets
faktiska betydelse för tillväxten.

Tillväxtregioner
finns både bland
de regioner med
relativt få samt
relativt många nya
arbetsställen.
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Även om inte nyföretagande eller arbetsställedynamik är självklara tillväxtindikatorer som kan tänkas förklara tillväxt, finns det många andra goda skäl till att
statistiskt kartlägga regioners näringslivsdynamik. Det är också uppenbart att fördjupade analyser behövs för att sprida mer ljus över den komplexa frågan om betydelsen av det regionala näringslivets struktur och dynamik för regional tillväxt.

Hållbarhet
Regionernas tillstånd har i tidigare upplagor fokuserat på ekonomisk tillväxt.
Statens ekonomi och människors inkomster är en viktig indikator på välfärd.
Ekonomin är avgörande för våra möjligheter att tillgodogöra oss nyttigheter. I
dag är vi dock i allt högre grad medvetna om konsumtionens och produktionens
negativa konsekvenser och att vi kanske lever över våra tillgångar, även om
både privatekonomin och statskassan är i balans. Ett icke hållbart nyttjande av
naturkapitalet innebär att den ekonomiska tillväxten på sikt undergrävs. Kapitel
1 ger en grundläggande översikt över hur man i dag inom nationalekonomin
söker operationalisera och mäta hållbar utveckling66 och utifrån ett hållbarhetsperspektiv få en mer korrekt bild av produktivitet och tillväxt.

Avsnittet syftar
till att bredda
det ekonomiska
perspektivet med
främst ett ekologiskt.

Syftet med detta avsnitt är att bredda analysen av den ekonomiska utvecklingen
på regional nivå med ett hållbarhetsperspektiv. Avsnittet fokuserar på frågeställningen hur den ekologiska aspekten, och även till viss del de ekologiska
och ekonomiska aspekterna tillsammans kan belysas och analyseras på regional
nivå.

Särskilt fokuseras på
miljökvalitetsmålet
begränsad
klimatpåverkan.

Avsnittet inleds med en beskrivning av Sveriges nationella miljökvalitetsmål.
I faktaruta 2-3 beskrivs och analyseras de regionala miljökvalitetsmålen och
regionernas bedömningar av deras möjligheter att nå målen. Sedan följer en beskrivning av sammansatta mått på hållbar regional utveckling. I avsnittet ”Hållbar regional produktion” analyseras produktionens eko-effektivitet avseende
energi och koldioxid på regional nivå, regionernas sårbarhet vid höga energiprisökningar samt regionernas icke prissatta tillgångar och bidrag till klimatmålen.
Följande avsnitt redovisar den privata konsumtionen ur ett regionalt perspektiv.
Kapitlet avslutas med en kort sammanfattning av kapitlets viktigaste slutsatser.

Sveriges miljömål
Sverige har
16 nationella
mijökvalitetsmål.

Sverige har 16 nationella miljökvalitetsmål (Figur 2-49) och 72 indikatorer67.
Miljökvalitetsmålen beslutades i bred enighet i riksdagen 199968. Ansvaret för
målen är fördelat på olika centrala myndigheter. Miljömålsrådet ansvarar för
den nationella uppföljningen och utvärderingen, och har för detta ändamål bland
annat tagit fram en hemsida, miljömålsportalen (www.miljomal.nu). Länssty66
67
68

OECD:s ministerråd konstaterade 2001 att hållbar utveckling handlar om tre dimensioner, en ekologisk, en ekonomisk och en social.
Miljömålen – i ett internationellt perspektiv (2007).
Regeringen beslutade 1999 om 15 miljömål. År 2001 lade riksdagen till ett 70-tal delmål och 2005 togs beslut om
ytterligare ett miljökvalitetsmål och delmål.
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relserna ansvarar för att regionalt anpassa de nationella målen, att stödja arbetet regionalt och lokalt, samt att ta fram underlag för detta. Arbetet bedrivs i
projektform och syftar till att utveckla ett gemensamt uppföljningssystem för
miljömålsarbetet i Sveriges 21 län (www.rus.lst.se).
Tanken bakom resultatstyrning, där riksdagen och regeringen anger övergripande mål som underställda organ självständigt ska uppnå, är att man så långt
som möjligt ska förena kravet på överblick och enhetlighet med önskemålet att
utnyttja lokal kunskap och undvika alltför långa beslutsgångar.
Miljömålsrådets lägesbeskrivning till regeringen 2007 om hur arbetet med de
16 målen och tillhörande 72 indikatorer går, visar att många av miljömålen inte
bedöms kunna uppnås inom den utsatta tidsramen. Bedömningarna av möjligheterna att nå målen illustreras av glada och ledsna ansikten (smilies i Figur 2-49).
För varje miljökvalitetsmål finns också en trendpil som visar på den nuvarande
utvecklingsriktningen.
Hälften – åtta av de sexton miljömålen – bedöms som mycket svåra att nå i tid.
Dessa är Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Bara naturlig försurning, Giftfri
miljö, Ingen övergödning, Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande skogar samt ett rikt växt- och djurliv. Övriga miljökvalitetsmål, utom ett,
bedöms möjliga att nå under förutsättning att ytterligare åtgärder sätts in.
I ett fall, begränsad klimatpåverkan, bedöms förutsättningarna att nå målet vara
tydligt försämrat. Det beror dock inte i huvudsak på utvecklingen i Sverige, utan
på att måluppfyllelsen är beroende av utvecklingen i andra länder. Data fram till
2005 visar att utsläppen av växthusgaser inte bara fortsätter att öka, utan att även
ökningstakten har ökat efter 200069. Endast fyra EU-länder har minskat sina
utsläpp och ser ut att klara målet för 2012. Dessa är Storbritannien, Frankrike,
Tyskland och Sverige.
Flera andra av Sveriges miljökvalitetsmål är beroende av insatser i andra länder
såsom Frisk luft, Bara naturlig försurning, Skyddande ozonskikt, Giftfri miljö
och Ingen övergödning. Avhängigheten av utvecklingen i andra länder beror
dels på att miljöeffekter inte håller sig inom avgränsade geografiska områden,
men också på att vi inom vissa områden är bundna av internationella regleringar.
Världshandelsreglerna inom WTO innebär till exempel att vi som importland
kan påverka vilka ämnen som är förbjudna, men inte ställa rättsliga krav på
hur en produkt produceras. Vissa länder, som Storbritannien och Nederländerna,
har satt upp mål som inkluderar resultat inom det internationella miljösamarbetet, till exempel att det ska finnas en global överenskommelse om hållbart fiske
senast 2015. Under 2008 kommer miljömålsrådet att genomföra en fördjupad
utvärdering av miljömålsarbetet.

69

UNFCC - National greenhouse gas inventory data for the period 1990–2005.

Hälften av målen
bedöms inte
kunna nås i tid.
Övriga, utom ett
bedöms kunna
nås om ytterligare
åtgärder sätt in.
Målet begränsad
klimatpåverkan
bedöms inte kunna
nås på grund av att
måluppfyllelsen är
beroende av åtgärder
i andra länder.
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Regionala miljömål
Som vi kunde konstatera i föregående avsnitt är måluppfyllelsen när det gäller
flera av de nationella målen beroende av utvecklingen i vår omvärld. Men hur
ser utvecklingen av miljömålen ut på regional nivå och vad säger de om den
regionala utvecklingen ur ett hållbarhetsperspektiv?
Många av de effektivaste verktygen för att nå miljömålen ligger inom det nationella ramverket, med ekonomiska styrmedel, som skatter och övergripande
regleringar. Ett stort ansvar för uppfyllandet av miljömålen vilar därför på den
nationella nivån. Kommunerna har dock det samlade ansvaret lokalt för att åstadkomma en god livsmiljö, och har enligt riksdagens uttalande ett övergripande
ansvar för lokala anpassningar av de nationella miljö- och folkhälsomålen.
Kommunerna kan anpassa arbetet med miljömålen till att integreras i egna
processer, till exempel i infrastrukturplanering och utveckling av trafiksystem, utveckling och bevarande av grönområden, energi- och vattenförsörjning,
fastighets- och bostadsutveckling, skydd och vård av kulturarv, samt i översiktsplanearbetet. Andra användbara verktyg är att arbeta med miljömålsstyrd tillsyn
och att ställa miljökrav i upphandlingar.

På regional nivå
regionaliseras de
nationella målen.
Dessutom tas det
i vissa fall fram
länsegna eller
kommunegna mål
som komplement.

Många kommuner har antagit lokala miljömål och strategier eller arbetar med
att ta fram sådana. De regionalt beslutade målen under respektive miljökvalitetsmål benämns regionaliserade mål, att jämföra med de nationella delmålen.
De regionaliserade målen har ibland högre och ibland lägre ambitionsnivå än
de nationella. Många länsstyrelser har dessutom länsegna mål. Det är mål som
länen har beslutat om, men som inte är en anpassning av ett nationellt mål utan
på andra sätt bidrar till de nationella miljökvalitetsmålen.
En ledstjärna för det regionala arbetet med miljökvalitetsmålen är att analysera
alla åtgärder ur ett hållbarhetsperspektiv för att synliggöra eventuella målkonflikter och synergieffekter, och i första hand ta vara på positiva synergieffekter70.
Bedömningar av möjligheterna att nå miljömålen på regional nivå
Regionernas bedömning av huruvida de kommer att kunna nå miljökvalitetsmålen eller inte, visar att länens bedömningar i stort sett stämmer överens med de
nationella bedömningarna (faktaruta 2-3). Det finns dock avvikelser.
En viktig orsak till avvikelserna är att de regionaliserade målen, även om de
knyter an till de nationella, inte är fullt ut jämförbara. Det står till exempel regionerna fritt att välja alternativa delmål. Dessa kan vara både mer och mindre
ambitiösa än de nationella. Regionerna kan också välja alternativa tider, årtal,
vid vilka delmålen ska vara uppfyllda. En annan viktig orsak till diskrepansen
är att de regionala förutsättningarna i hög grad varierar vad gäller befolkningstäthet, naturtyp, berggrund, utsatthet för luftföroreningar etcetera. Vidare är bedömningarna individuella och kan vara mer eller mindre optimistiska.
70

Naturvårdsverket, augusti 2007.
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Miljökvalitets-målen

Figur 2-49 Regionala miljömålsbedömningar 2006.

Antal Antal Antal
S:a

Sve

0

9

7

16

Län
AB

1

5

8

14

C

1

9

5

15

D

0

9

6

15

E

0

9

5

14

F

0

7

7

14

G

0

6

6

12

H

0

8

7

15

I

2

8

5

15

K

1

9

4

14

M

0

9

6

15

N

0

7

7

14

O

0

5

9

14

S

0

9

4

13

T

0

5

8

13

U

2

4

7

13

W

0

9

5

14

X

0

9

3

12

Y

0

12

1

13

Z

0

10

5

15

AC

2

11

2

15

BD

0

10

6

16

9

170

116

295

S:a
Antal län med

S:a

S:a

0

0

4

0

1

0

1

1

1

0

1

0

0

0

0

0

9

5

12

7

0

18

19

6

20

18

7

18

3

17

3

17

0

170

16

9

10

21

0

2

14

0

2

7

2

16

4

1

4

8

116

21

21

21

21

19

21

21

21

21

14

21

19

21

4

21

8

295

Källor: Sverige: de Facto 2006. Länen: Portalen O-län 9 jan, M 18 jan, AB-län 26 jan, Övriga 3 jan 2007

Källa: RUS71, www.rus.lst.se, november 2007

En generell skillnad i bedömningarna är att glesbygdslän i högre grad än storstadsregioner bedömer att det är möjligt att nå miljökvalitetsmålen.
Vi kan av sammanställningen över bedömningarna konstatera att det finns få
”glada ansikten”, det vill säga miljökvalitetsmål som bedöms kunna nås i tid;
totalt endast nio av totalt 296. Huvuddelen av de 170 bedömningarna är positiva
såtillvida att bedömningen är att målen kan nås om ytterligare åtgärder sätts in.
116 bedömningar är negativa; här bedömer man att målen inte kommer att nås
även om ytterligare insatser sätts in.

71

Länsstyrelsernas samordning av länens arbete med miljökvalitetsmålen.

Endast nio av totalt
296 bedömningar är
positiva, det vill säga
bedömer att målen
kommer att nås i tid.
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De regionaliserade målen som indikatorer på hållbar utveckling
Vilken information ger då de regionaliserade målen och bedömningarna? De
kompletterar de nationella bedömningarna genom att styrka respektive motsäga
bedömningarna på den nationella nivån. De regionala bedömningarna ger också
en bild av den regionala variationen avseende förutsättningar och möjligheter att

Faktaruta 2-3 Regionala bedömningar av
möjligheten att nå miljökvalitetsmålen
Miljökvalitetsmålet begränsad klimatpåverkan är på både
nationell och regional nivå helt och hållet beroende av
internationell samverkan och avtal för sin måluppfyllelse.
Delmålet, att Sveriges utsläpp av växthusgaser som medelvärde under perioden 2008–2012 ska vara minst fyra
procent under värdet 1990, är dock något som avgörs
av den nationella miljöpolitiken. Fem län gör samma bedömning som man gör på nationell nivå, det vill säga att
delmålet är möjligt att nå inom tidsramen om ytterligare
åtgärder sätts in eller genomförs.
Miljökvalitetsmålet frisk luft är tillsammans med bara
naturlig försurning de mål där de regionala bedömningarna skiljer sig mest från de nationella. Förutsättningarna
för frisk luft varierar i hög grad och är svårare att nå i
täta regioner och storstäder med mycket trafik. Två av
storstadsregionerna, Stockholm och Göteborg återfinns
också bland de regioner som inte bedömer att de kommer att kunna leva upp till målen även om ytterligare
åtgärder vidtas/genomförs.
När det gäller målet bara naturlig försurning beror de
regionala skillnaderna på skillnader i förutsättningar genom skiftande berggrund och utsatthet för lufttransporterande.
Alla regioner bedömer det som mycket svårt att uppnå
miljökvalitetsmålet giftfri miljö inom den utsatta tidsramen även om ytterligare åtgärder sätts in. Detta är ett
av de mål som i hög grad är beroende av internationell
samverkan och av regleringar. Under 2006 togs ett viktigt steg i och med att EU:s kemikalielagstiftning REACH
beslutades.
Miljökvalitetsmålet skyddande ozonskikt har haft en positiv utveckling internationellt efter Montrealprotokollet,
vid vilket en avvecklingsplan för utsläpp av ozonnedbrytande ämnen, bland annat freoner, beslutades. De regionala bedömningarna är samstämmiga och visar likaså på
en positiv trend.

Miljökvalitetsmålet säker strålmiljö syftar till att skydda
människors hälsa och den biologiska mångfalden mot
skadliga effekter av strålning i den yttre miljön. De allra
flesta regioner delar den nationella bedömningen att målet kan nås, men att det behövs nya eller förstärkta insatser, bland annat för att minska antalet nya hudcancerfall.
Den nationella bedömningen är att målet ingen övergödning inte kommer att nås även om ytterligare insatser sätts in. De regionala bedömningarna varierar. Effekterna på Östersjön och de län som gränsar till Östersjön
är i hög grad avhängiga internationellt miljösamarbete.
Län i norr och i inlandet har inte överraskande en mer
positiv bedömning av möjligheterna att nå målet.
Levande sjöar och vattendrag rymmer flera och delvis
konkurrerande mål såsom ekosystemens produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt
förutsättningar för friluftsliv. Den nationella sammanvägda bedömningen är att målet kan nås om ytterligare
åtgärder vidtas. De regionala bedömningarna över lag
anger att det är möjligt att nå de regionala målen om
ytterligare insatser sätts in.
Grundvatten av god kvalitet är ett miljökvalitetsmål som
både på nationell, och i de flesta fall också på regional
nivå, bedöms som möjligt att nå om ytterligare åtgärder
sätts in. Trenden är positiv även om en hel del återstår.
Miljökvalitetsmålet hav i balans samt levande kust och
skärgård berör 14 av 21 län, varav hälften bedömer att
delmålen kan nås och hälften att dessa inte kan nås.
Bland de regioner som bedömer att målen är mycket
svåra att nå ingår de tre storstadsregionerna, syd- och
västkustlänen, samt Gotland och Gävleborgs län.
Våtmarker finns inom samtliga län. Miljökvalitetsmålet
myllrande våtmarker syftar till att behålla våtmarkernas
ekologiska och vattenhushållande funktion. Över lag är
trenden positiv och de flesta län delar den nationella bedömningen att det är möjligt att nå målen.
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Miljökvalitetsmålet levande skogar är ett miljökvalitetsmål som bedöms som mycket svårt att nå till 2020, både
på nationell och på regional nivå med några få regionala
undantag. Orsaken till svårigheterna är ett ökat uttag av
biobränslen som leder till långsam försurning om inte
näringsförlusten kompenseras, vilket inte görs i tillräcklig
omfattning. Högre energipriser resulterar samtidigt i ett
allt intensivare nyttjande.
Miljökvalitetsmålet ett rikt odlingslandskap syftar till
att skydda odlingslandskapets och jordbruksmarkens
värde för biologisk produktion och livsmedelsproduktion
samtidigt som den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras. Målet omfattar alla regioner och
bedömningen är relativt samstämmig trots varierande
förutsättningar. Både på nationell och regional nivå bedöms målen i de flesta fall kunna nås om ytterligare åtgärder sätt in.
Endast fyra regioner har regionala mål för miljökvalitetsmålet storslagen fjällmiljö. Målet är att fjällen ska ha en
hög grad av ursprunglighet vad gäller biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden.
Särskilt värdefulla områden ska skyddas mot ingrepp
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och andra störningar. Bedömningen på nationell och regional nivå är att målen kan nås om ytterligare åtgärder
sätts in/genomförs.
Miljökvalitetsmålet en god bebyggd miljö syftar till att
säkerställa en god och hälsosam livsmiljö i städer, tätorter
och annan bebyggd miljö. De flesta regioner bedömer
att de regionala målen är möjliga att nå om ytterligare
åtgärder sätts in. Två av storstadsregionerna, Stockholm
och Göteborg, tillhör de regioner som bedömer att målet
inte kommer att kunna nås även om ytterligare åtgärder
sätts in.
Endast åtta län har bedömningar avseende miljökvalitetsmålet ett rikt växt- och djurliv. Av dessa bedömer samtliga att målet inte kommer att nås även om ytterligare
åtgärder sätts in. Målet syftar till att bevara den biologiska mångfalden, vilket inkluderar att ekosystemen värnas. Antalet hotade arter har trots omfattande insatser
inte minskat. Den negativa måluppfyllelsen hänger delvis
samman med att målet levande skogar inte bedöms kunna uppfyllas. Framöver förväntas klimatförändringarna
påverka möjligheten att nå målet.

nå målen. På den regionala nivån föds och prövas också nya åtgärder, som kan
tjäna som goda exempel såsom till exempel vattenriket i Kristianstad, musselodling för att neutralisera kväveutsläpp utanför Lysekil med flera72.
De regionaliserade målen hänger dock inte samman med de nationella på ett
konsistent sätt, vilket innebär att de varken säkerställer måluppfyllelsen eller
kan användas som enda källa för att bedöma huruvida de nationella målen kommer att uppnås.
Ett sätt att åstadkomma, om inte konsistens, så åtminstone en koppling mellan de nationella och regionala målen, skulle vara att genomföra en analys av
regionernas möjligheter att bidra till de nationella målen och skapa en indikativ
”bördefördelning”.
De regionaliserade målen ger inte någon information om huruvida utvecklingen
i regionen är hållbar eller inte. Miljökvalitetsmålens syfte är inte heller att vara
indikatorer på hållbar utveckling, utan endast miljömålet. Ur ett ekologiskt perspektiv skulle man kunna tänka sig att ju fler miljökvalitetsmål som bedöms
kunna nås eller är uppfyllda, desto mer ekologiskt hållbar är regionen. Inte heller
denna slutsats går att dra, då målens relevans och tyngd per region inte är utredd
eller redovisas. Vidare kommer vi under avsnittet produktion och konsumtion att
72

Svenska naturskyddsföreningens årsbok 2007.

De regionaliserade
målen hänger inte
samman med de
nationella på ett
konsistent sätt.

De regionala
bedömningarna
ger bara begränsad
information om
regionens hållbara
utveckling
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konstatera att sambandet mellan utsläppskällans läge och läget för de ekosystem
som påverkas ej är enkelt. Utsläppens geografiska läge är inte alltid relevant ur
ett hållbarhetsperspektiv.
Hållbarhet ur ett ekologiskt perspektiv avgörs i relation till specifika ekosystem.
Hur stora utsläppen från en fabrik kan vara avgörs till exempel av de ekosystem
som berörs av utsläppen och ekosystemens status och resiliens (samt tröskelvärden). Det vill säga ekosystemens förmåga att klara av ytterligare utsläpp utan
att förändras på ett avgörande och negativt sätt. Här har också historiska utsläpp
betydelse, där de ackumulerade utsläppen kan vara av avgörande betydelse för
systems resiliens, tålighet för ytterligare förändringar.

De regionala
bedömningarna
ger inte någon
information om
hur väl regionen
presterar.

På grund av skiftande förutsättningar visar inte heller de regionala bedömningarna vilka regioner som presterar bäst relativt miljömålen.

Sammansatta mått på regionalt hållbar utveckling
Som vi kunde konstatera i föregående avsnitt ger indikatorer och regionala miljökvalitetsmål viss information om utvecklingen mot de nationella miljökvalitetsmålen, men begränsad information om huruvida utvecklingen på nationell
eller regional nivå är hållbar.
På nationell nivå och som konceptuella modeller har det tagits fram ett antal
mått på hållbar utveckling. I kapitel 1 beskrevs översiktligt två av dessa försök,
grönt BNP och genuin förmögenhet. Vi kunde vidare läsa om de problem som är
behäftade med beräkningen av dessa mått. På regional nivå är problemen än mer
accentuerade på grund av brist på regionala miljöräkenskaper73.
Regionala analyser av hållbar utveckling har därför endast i begränsad utsträckning genomförts i Sverige. I nästa avsnitt redovisas översiktligt två av dessa
försök.

Stockholmsregionens miljöeffektivitet och hållbarhet

För Stockholmsområdet har SCB
tagit fram regionala
miljöräkenskaper
och baserat på dessa
skattat regionens
hållbara utveckling.

För Stockholmsområdet har det genomförts ett försök att skatta regionens hållbarhet baserat på regionala miljöräkenskaper. Skattningen är dock begränsad till
en analys av ekonomins miljöeffektivitet. Dessutom pågår ett forskningsprojekt
att, utifrån skattningar av värdet och värdeförändringar av regionens ekosystem,
skatta regionens utveckling ur ett brett ekologiskt hållbarhetsperspektiv.
Bakgrunden till det första projektet är en beställning 2000 från Regionplane- och
trafikkontoret i Stockholm till SCB att utveckla regionala miljöräkenskaper för
Stockholms län för perioden 1993–199774. Eftersom miljöstatistiken i allmänhet

73

74

Miljöräkenskaper är statistik som redogör för samband mellan miljö och ekonomi, såsom miljöpåverkan från
ekonomiska aktiviteter. Även andra miljörelaterade ekonomiska data såsom miljöskatter och miljöskyddskostnader
ingår. Sedan 1992 har miljöräkenskaperna kommit att inkludera även fysiska mått till exempel ton utsläpp eller
avfall.
SCB, Regionala miljöräkenskaper 1993–1997 för Stockholms län.
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saknar regional uppdelning fick i många fall dessa regionala räkenskaper tas
fram från grunden med hjälp av olika källor. I projektet användes en metod som
kan beskrivas som en ”bottom-up”- procedur, där energianvändning, utsläpp och
avfall för olika branscher i Stockholms län på mikronivå aggregeras till regional
nivå.75
Analysen resulterade i en så kallad miljöekonomisk profil (produktion, sysselsättning; de miljöpolitiskt viktiga utsläppen av CO2, SO2 och NOX, bränsleförbrukning och miljöskatter) samt en skattning av regionens hållbara utveckling
definierad som dess miljöeffektivitetsutveckling.
Resultaten visade att Stockholmsregionens miljöekonomiska profil skiljer sig
från andra regioner. Regionen producerar en högre andel av förädlingsvärdet
än andra regioner relativt sin befolkningsandel samtidigt som andelen utsläpp
relativt befolkningen (per capita) är lägre. Orsaken till de lägre utsläppen av till
exempel koldioxid beror på att regionen har en relativt låg andel energiintensiv
och koldioxidintensiv industri.
Regionens miljöeffektivitet uttrycker relationen mellan produktion och utsläpp. I
den aktuella studien undersöktes sambandet mellan förändring i förädlingsvärde
och koldioxidutsläpp mellan åren 1993 och 1997. Analysen visade att miljöeffektiviteten för Stockholms län ökat, det vill säga att förädlingsvärdet ökar
mer än utsläppen av koldioxid. Förädlingsvärdet ökade under perioden med 16
procent samtidigt som utsläppen minskade med två procent.
Miljöeffektivitetsmåttet kan användas för att jämföra olika typer av verksamheter och regioner och för att få en indikation på om utvecklingen över tiden
resulterat i ökad eller minskad miljöeffektivitet. Måttet är dock inte ett mått på
i vilken grad regionen är hållbar eller inte då produktionen och konsumtionen
i en region är beroende av och påverkar andra regioner. En annan begränsning
är att det saknas en prissättning på de miljöskador som till exempel utsläpp av
CO2 orsakar.
Vid Beijerinstitutet i Stockholm pågår ett forskningsprojekt som analyserar huruvida och i vilken grad utvecklingen i Stockholmsregionen är ekologiskt hållbar. Ansatsen i denna forskningsstudie är betydligt bredare och mer omfattande
än de traditionella miljöräkenskaperna. I analysen ingår att skatta värdet av regionens ekosystemtjänster och dessa tjänsters utveckling över tiden. I nuläget
finns tyvärr inga vidare uppgifter att lämna om projektets resultat.

Hållbar produktion och konsumtion på regional nivå
I föregående avsnitt har vi redogjort för miljökvalitetsmålen och analyserat hur
man kan bedöma och mäta utvecklingen ur ett hållbarhetsperspektiv. I detta av-

75

En omvänd metod är top-down, där de totala nationella utsläppen fördelas på regional nivå med hjälp av emissionskoefficienter och regionala ekonomiska data.

Resultatet visade att
Stockholmsregionens
miljöeffektivitet
ökat – att utsläppen
minskat och
den ekonomiska
tillväxten ökat.
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snitt fokuserar vi på de mänskliga aktiviteter som genererar miljöproblemen, det
vill säga produktionen och konsumtionen.

All produktion
syftar i slutändan till
privat konsumtion.

Produktion och konsumtion hänger intimt ihop. Summan av det vi konsumerar
är i princip lika med summan av det som produceras. All produktion syftar i
slutändan till privat konsumtion även om länken inte är direkt utan i de flesta fall
går genom insatsvaror.
Traditionellt har miljöpolitik och miljövård fokuserat på produktionens miljöpåverkan. Lösningarna har varit av teknisk natur såsom ”end-of-pipe”-rening och
substitution, det vill säga att till exempel byta ut en kemikalie mot en mindre
miljöskadlig.
Den nationella miljöpolitiken har också, genom regleringar och ekonomiska
styrmedel, relativt effektivt kunnat hantera de miljöproblem som prioriterats såsom skydd av ozonskiktet, utfasning av DDT och andra gifter. De miljöproblem
som vi i dag rankar högst, klimathotet, kan bara delvis hanteras via nationell
miljöpolitik.
Under senare decennier har konsumtionens miljöpåverkan, liksom konsumentmakten som ett medel i miljöarbetet, kommit allt mer i fokus. Vid FN:s konferens i RIO 1992, liksom vid efterföljande världstoppmöten, konstaterades att det
krävs genomgripande förändringar av både hur vi producerar och konsumerar
för att nå en globalt hållbar utveckling.
Hållbar regional produktion
I detta avsnitt analyseras produktionens regionala variation relativt miljökvalitetsmålet begränsad klimatpåverkan. Analysen består av två komponenter.
Den första är en analys av den regionala produktionens ekologiska effektivitet, definierat som energi och koldioxideffektivitet. Den andra är en beräkning
av produktionens sårbarhet vid prisökningar på energi och koldioxidutsläpp. I
faktaruta 2-4 redovisas dessutom i form av ett räkneexempel en skattning av
potentiella regionala intäkter då ekosystemtjänster prissätts, i detta fall dess koldioxidbindande förmåga.
Den regionala produktionens eko-effektivitet
I detta avsnitt analyseras industrins76 energi- och koldioxideffektivitet. Detta görs
genom att beräkna hur mycket energi som används för att producera en krona i
förädlingsvärde. Motsvarande beräkning görs också för koldioxidutsläppen, det
vill säga hur mycket koldioxid som släpps ut för varje krona förädlingsvärde.
Måttet visar industrins ekologiska effektivitet avseende energianvändning och
koldioxidutsläpp, det vill säga hur mycket värde (mätt som bidrag till BNP) som
produceras per enhet nyttjad energi och relaterade koldioxidutsläpp.

76

Med industrin avses tillverkningsindustrin.
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Stockholmsregionen har det högsta förädlingsvärdet, följt av de övriga storstadsregionerna Västra Götaland och Skåne. Energiförbrukningen inom industrin är högst i Västra Götaland, Norrbotten och Västernorrland. När det gäller
koldioxidutsläppen är det industrin i Norrbotten som släpper ut mest koldioxid
totalt sett, följt av Västra Götaland och Sörmland (Tabell 2-18).
På nationell nivå över tiden är korrelationen mellan energianvändning och koldioxidutsläpp hög. Mellan 1962 och 1997 är korrelationskoefficienten 0,9577. På
regional nivå är dock detta samband betydligt svagare, då industriernas specifika
bränsleanvändning ger utslag. Även energianvändningen har varit starkt korrelerat till förädlingsvärdet historiskt. Sedan 1970 har dock en avlänkning mellan
BNP-tillväxt och energianvändning och koldioxidutsläpp skett i Sverige. Avlänkningen beror i hög grad på utbyggnaden av kärnkraften, vattenkraften tillsammans med energieffektiviseringar och ny teknik.
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Ett mått på
produktionens
”ekologiska
effektivitet” är
energianvändning
och koldioxidutsläpp
per enhet
förädlingsvärde.

En analys av industrins eko-effektivitet summerat per region visar att spännvidden är stor. Gotland och Norrbotten har lägst eko-effektivitet mätt som energianvändning och koldioxidutsläpp per enhet förädlingsvärde.
Orsaken till Gotlands höga energianvändning per krona förädlingsvärde, energiintensitet, är dock inte i första hand hög total energianvändning inom industrin,
utan lågt förädlingsvärde. Norrbottens län, Västernorrlands län, samt Värmlands
län har högst energiförbrukning per förädlingsvärde efter Gotland. Dessa läns
industri har också hög total energianvändning och energianvändning per capita
på grund av lokaliseringen av energiintensiv basindustri.
Stockholms industrier, å andra sidan, har en energiförbrukning som utslaget på
alla invånare i Stockholm ligger cirka sex gånger lägre än medel i riket. Samtidigt är industrins bidrag till BNP, utslaget på alla invånare, lika stort som medel
i riket, vilket ger en hög eko-effektivitet.
Motsvarande beräkningar på FA-region respektive kommun pekar med än större
noggrannhet ut lokaliseringen av energiintensiv industri. Luleå är den FA-region
som har högst energianvändning per krona följt av Gotland, Hudiksvall och Nyköping.
Vid beräkningar på kommunnivå blir skillnaderna än mer accentuerade. Bland
annat visar sig Luleås beroende av energiintensiv industri än tydligare. Likaså
accentueras skillnader i ekologisk effektivitet. Industrin i Sundsvall använder
till exempel mer än dubbelt så mycket energi, per invånare räknat, än i Härnösand. Dessutom har Sundsvall har nära fyra gånger så stor befolkning. Detta
gör att industrins användning av energi i Sundsvall är cirka åtta gånger högre
än i Härnösand. Varje krona förädlingsvärde i Härnösand kostar dock drygt fyra
gånger mer energi än i Sundsvall. Detta på grund av att industrins bidrag till
BNP (det vill säga dess förädlingsvärde) i Sundsvall är nära 40 gånger högre
jämfört med Härnösand.

77

Hellstrand et al (1998).

Gotland och
Norrbotten
har lägst ekoeffektivitet mätt som
energianvändning
och koldioxidutsläpp
per enhet
förädlingsvärde.

Stockholm är det län
i vilket industrin är
mest ekoeffektiv
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Tabell 2-18 Energiförbrukning, koldioxidutsläpp och förädlingsvärde per län år 2004.
Region
Stockholms län
Uppsala län

Förädlingsvärde,
Mkr

Energianvändning,
TWh

CO2-utsläpp
Kilo ton

83,70

5,89

262

9,11

4,28

105

Södermanlands län

11,17

7,71

2 201

Östergötlands län

18,32

8,33

333

Jönköpings län

22,77

2,89

139

Kronobergs län

9,93

1,49

63

11,08

6,62

326

Gotlands län

0,82

2,17

509

Blekinge län

9,61

4,03

141

44,52

10,37

1 119

9,90

4,40

256

Västra Götalands län

85,03

31,27

4 905

Värmlands län

11,07

10,97

551

Örebro län

14,44

5,59

202

Västmanlands län

14,94

2,47

171

Dalarnas län

16,18

8,13

703

Gävleborgs län

13,53

13,69

488

Västernorrlands län

10,22

17,76

391

1,93

0,77

27

Kalmar län

Skåne län
Hallands län

Jämtlands län
Västerbottens län

9,56

5,10

345

Norrbottens län

11,24

27,98

6 352

Riket

419*

182

19 590

* Summeringen är baserad på arbetsställenivå, vilket innebär att summeringar baserade på annan
aggregeringsnivå såsom på företagsnivå kan ge andra värden på grund av skiftande klassificeringar.
Källa: Data SCB, beräkningar Nolby Ekostrategi.

Analysen visar
att hög ekoeffektivitet kan vara
förenad med höga
koldioxidutsläpp.

Analysen visar att den ekologiska effektiviteten, som måttet är definierat, lika
mycket styrs av det ekonomiska utbytet som av den mängd naturresurser som
förbrukas. Ett högt förädlingsvärde ger högre ekologisk effektivitet än ett lågt
förädlingsvärde, givet samma åtgång av energi och koldioxidutsläpp.
Variationerna i koldioxideffektivitet visar ett mönster som liknar det för energieffektiviteten, men med vissa tydliga skillnader. Variationerna beror primärt på
lokaliseringen av industri som är energiintensiv utan att vara koldioxidintensiv.
I de län som har höga koldioxidutsläpp är den energiintensiva industrin koldioxidintensiv. Delar av den koldioxidintensiva industrin är för sin produktion beroende av fossila bränslen, så kallade icke utbytbara råvarurelaterade utsläpp.
Gotland är det län i vilket industrin har de högsta koldioxidutsläppen (och högst
energianvändning) per förädlingsvärde, 625 gram per krona, att jämföra med
Stockholms läns värde på tre gram per krona förädlingsvärde. Det genomsnittliga värdet för riket är 47 gram per krona förädlingsvärde.
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kWh/SEK

Figur 2-50 Industrins energianvändning per förädlingsvärde per län, kWh/SEK.
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Källa: Data SCB, beräkningar av Nolby Ekostrategi.

Figur 2-51 Industrins koldioxidanvändning per förädlingsvärde per län, g/SEK.
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Källa: Data SCB, beräkningar av Nolby Ekostrategi.

Den regionala produktionens sårbarhet vid energiprisökningar och ökade
kostnader för koldioxidutsläpp
Som vi noterat i föregående avsnitt är de regionala variationerna stora avseende
energianvändning och koldioxidutsläpp, liksom energi- och koldioxideffektiviteten per krona förädlingsvärde. Regioner som är beroende av industri, vilken är
energiintensiv eller koldioxidintensiv, kan antas vara sårbar vid höjda kostnader
på energi och koldioxidutsläpp.
En huvudåtgärd som OECD för fram för att åstadkomma en effektiv ekonomi
inom ekologiska hållbarhetsgränser, är att utveckla prisbildningen så att priset
på varor och tjänster speglar deras positiva och negativa miljö- och hälsoeffekter78.

78

OECD (2001).

Regioner som är
beroende av energioch koldioxidintensiv
industri kan antas
vara sårbara då
klimatmålen ska nås.
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Givet att dagens globala ekonomi är ohållbar, det vill säga förbrukar för mycket
naturresurser och släpper ut för mycket till naturen, kommer en prisbildning enligt OECD riktlinjer att leda till att priset på resurser som energi och på utsläpp
som koldioxid, ökar.
I detta avsnitt genomförs en statistisk beräkning av hur kraftiga prisökningar på
energi och koldioxidutsläpp skulle slå regionalt.
I beräkningarna antas en fördubblad prisnivå79 på energi och en kostnad för koldioxidutsläpp som motsvarar den kostnad SIKA bedömer krävs som CO2-skatt
för att nå transportsektorns mål om en begränsning av utsläppen 2010 till 1990
års nivå.80
Måttet på vad en fördyring av endast energikostnaderna skulle motsvara, som
andel av industrins förädlingsvärde, ger en liknande rangordning som energieffektivitetsvärdena. Det vill säga lägst andel för Stockholm, och högst för Gotland (43 %), tätt följt av Norrbotten (40 %), Västernorrland (28 %) och Värmlands län (16 %).
Beräknat som merkostnad för energi i absoluta tal varierar effekterna mellan 125
miljoner kronor i Jämtland och drygt fem miljarder i Västra Götaland.
Beräkningen av effekterna på förädlingsvärdet av ökade kostnader för koldioxidutsläpp, visar att Gotland än en gång påverkas mest negativt. Effekten på
industrins totala förädlingsvärde motsvarar en andel på 116 procent, det vill säga
kostnaden överstiger det totala förädlingsvärdet. Även i Norrbotten överstiger
de ökade kostnaderna för koldioxidutsläppen det totala förädlingsvärdet, 105
procent. Lägst effekt får de ökade koldioxidkostnaderna i Stockholms, Jönköpings och Kronobergs län.

Kraftiga
kostnadsökningar
på energi och
koldioxidutsläpp får
fördelningseffekter
som kommer att
kräva någon typ av
kompensatoriska
åtgärder.

Beräkningarna är endast tänkta som en exemplifiering av hur sårbarheten för
eventuella framtida prisökningar slår regionalt. De baserar sig till exempel inte
på en konsistent beräkning av utsläppsrättsprisers indirekta effekter på elprisökningar. I analysen tas heller inte hänsyn till några dynamiska effekter.
Uppenbart är att kraftiga energi- och koldioxidskatter skulle få fördelningseffekter, vilket även visats i andra studier81. Fördelningseffekter kan dock inte
undvikas, eftersom själva syftet är att förändra produktions- och konsumtionsmönstren.
Givet de regionalpolitiska målen är det uppenbart att kraftiga energi- och koldioxidskatter kommer att kräva någon typ av kompensatoriska åtgärder.

79
80
81

Dagens kostnad för koldioxidutsläppen antas som en kombinerad effekt av gröna elcertifikat och EUs system för
handel med utsläppsrättigheter vara 0,20 kr per kg CO2.
2,06 kr per kilo CO2.
Kriström, Brännlund, Nordström och Wibe (2003).
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Tabell 2-19 Regionala effekter på industrins kostnader vid ökade energipriser samt kostnader för
koldioxidutsläpp.
Förädlingsvärde
miljoner kr

Merkostnad
energi
miljoner kr

%

Merkostnad
CO2
miljoner kr

%

83 700
9 105

951

1

488

1

691

8

195

2

Södermanlands län
Östergötlands län

11 172

1 245

11

4 093

37

18 318

1 346

7

620

3

Jönköpings län

22 772

467

2

259

1

Kronobergs län

9 930

240

2

117

1

11 077

1 070

10

607

5

815

351

43

948

116

9 608

651

7

263

3

44 517

1 675

4

2 082

5

Region
Stockholms län
Uppsala län

Kalmar län
Gotlands län
Blekinge län
Skåne län
Hallands län

9 897

710

7

477

5

Västra Götalands län

85 032

5 049

6

9 123

11

Värmlands län

11 067

1 771

16

1 025

9

Örebro län

14 437

902

6

375

3

Västmanlands län

14 936

399

3

318

2

Dalarnas län

16 179

1 313

8

1 308

8

Gävleborgs län

13 533

2 211

16

908

7

Västernorrlands län

10 219

2 868

28

727

7

Jämtlands län

1 934

125

6

50

3

Västerbottens län

9 557

823

9

641

7

11 240

4 519

40

11 814

105

419 047

29 376

7

36 439

9

Norrbottens län
Riket

Källa: Data SCB, beräkningar Nolby Ekostrategi.

Hållbar regional konsumtion
Produktion resulterar i miljöpåverkan både geografiskt nära och fjärran till produktionsplatsen. Vid produktionen sker till exempel förbränning av bränslen
som genererar utsläpp av koldioxid. Utsläppen kan sedan sprida sig långt bortom den plats där de genererades. Ett exempel på det är miljögifter som påträffas
i djur och människor på Grönland, i en miljö med mycket låga halter av lokalt
producerade miljögifter.
Konsumtionens miljöpåverkan är dels direkt, men i huvudsak indirekt, kopplad
till den plats där konsumtionen äger rum. Den direkta miljöpåverkan är kopplad
till användningen av varor och tjänster, till exempel koldioxidutsläpp vid driften
av en bil, utsläpp av fosfater vid tvätt och disk, sopor vid konsumtion av mat
och dryck etcetera. Med indirekt miljöpåverkan avses påverkan som sker vid
produktion av varor och tjänster, vilken i huvudsak inte är geografiskt kopplad
till konsumtionen.

Konsumtionens
miljöpåverkan är
inte geografiskt
kopplad till den plats
där konsumtionen
äger rum.
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Faktaruta 2-4 Regionala bidrag till hållbar
utveckling i form av miljötjänster
Givet OECD:s resonemang att utveckla prismekanismen
så att den speglar både positiva och negativa effekter på
miljön, skulle man kunna tänka sig att regioner på något sätt får tillgodoräkna sig värdet av vissa ekosystemtjänster, något som i begränsad omfattning görs redan i
dag. Till exempel ersätts rennäringen för rovdjursskador
utifrån rovdjursförekomst. För att exemplifiera vad detta
skulle kunna innebära på intäktssidan på regional nivå,
beräknas värdet av att koldioxid binds i skog.
I räkneexemplet utgår vi från data över lagerökningen
avseende skogsbiomassa (levande skog inklusive rötter, toppar, grenar, barr, bark) som medel för åren
2000–2005, enligt Skogsstatistisk årsbok, 2007. En hektar skog binder drygt ett ton koldioxid netto i skogsbiomassa per år.
Vid beräkningen av värdet används dels nulägespriset
inom EU:s handelssystem för utsläppsrätter, 0,20 kronor
per kilo CO2, dels SIKA:s rekommenderade värden. Vid
samhällsekonomiska kalkyler rekommenderar SIKA ett
värde på 1,5 kronor per kilo CO2. Vid en beräkning av
vilket pris som skulle krävas för att nå transportsektorns

mål om en reduktion av CO2-utsläppen 2010 till 1990
års nivå är priset 2,06 kronor per kilo CO2.
Resultatet av beräkningen visar på ett totalt värde på
mellan 3,8 miljarder kronor, givet nuvarande pris inom
EU:s handelssystem, till ett värde på knappt 40 miljarder
kronor givet det pris som krävs för att nå EU:s klimatmål
inom transportsektorn.
De negativa värden som redovisas i tabellen beror på att
stocken biomassa minskat, vilket sker vid avverkning eller stormfällning som till exempel stormen Gudrun 2005.
Går veden till konstruktion fortsätter detta att vara ett
kollager, en kolsänka, nu i de tekniska systemen i samhällets byggnader. Avgörande för biomassaproduktionen
är biotillväxten, det vill säga att det sker en återplantering.
Det län som skulle vinna mest på att få betalt för bindning av koldioxid är Norrbotten, följt av Västerbotten,
Jämtland och Västernorrland. I Norrbotten är de beräknade värdena mellan 660 miljoner kronor och 6,8 miljarder beroende på vilket pris som används.

Län

0,2

1,5

2,06

Stockholms

211

1 582

2 172

Uppsala

27

205

281

Södermanlands

46

348

478

Östergötlands

362

2 712

3 725

Jönköpings

–519

–3 890

–5 342

Kronobergs

–1 169

–8 765

–12 037

256

1 923

2 641

Kalmar
Gotlands

30

223

307

Blekinge

15

111

153

Skåne

91

684

940

–359

-2 696

-3 702

Västra Götalands

379

2 843

3 905

Värmlands

513

3 845

5 280

Örebro

260

1 947

2 674

Västmanlands

198

1 488

2 043

Hallands

Dalarnas

194

1 456

2 000

Gävleborgs

420

3 152

4 329

Västernorrlands

513

3 846

5 282

Jämtlands

608

4 561

6 263

Västerbottens

661

4 960

6 811

Norrbottens

1 143

8 573

11 773

Riket

3 881

29 109

39 976
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Faktaruta 2-5 Energi och koldioxidintensitet
för varor och tjänster
Exempel på energi- och koldioxidintensiteter för matvaror:
MJ/SEK

CO2 kg/SEK

Sallad

3,15

0,23

Tomater

2,13

0,15

Ris

1,25

0,08

Köttfärs

0,97

0,04

Potatis

0,51

0,03

Exempel på energi- och koldioxidintensiteter för transporter:
Drivmedel bil

4,10

0,32

Kollektivtrafik

1,22

0,05

Taxi

0,23

0,02

Källa: Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, 2007.

Vid så kallade livscykelanalyser beräknas en konsumtionsvaras miljöpåverkan
från ”ax till limpa” det vill säga den totala miljöbelastningen från alla steg i
produktionskedjan inklusive produktion av insatsvaror. Noggranna livscykelanalyser är oftast tidskrävande och svåra att göra. Detta innebär att man i de
flesta livscykelanalyser gör ett stort antal förenklingar genom att till exempel
anta att elen produceras med samma bränslemix oavsett var produktionen skett.
Resultatet blir skattningar av olika produkters relativa miljöbelastning.
Vid beräkning av konsumtionsvaror och tjänsters energianvändning och koldioxidutsläpp inkluderas energi som går åt vid användningen, som hushållsel och
energianvändning för uppvärmning samt koldioxidutsläpp relaterade till drift av
bil, båt etcetera.
I dag finns det i Sverige ett program för beräkning av varor och tjänsters energioch koldioxidintensitet ur ett livscykelperspektiv. Intensiteterna beräknas som
produkternas totala energiåtgång samt relaterade koldioxidutsläpp, dividerade
med deras inköpspris. Resultatet visar energiåtgång och koldioxidutsläpp per
krona.
Med hjälp av intensitetsdata kan man beräkna konsumtionens totala energianvändning och koldioxidutsläpp. Generellt visar det sig att en hög konsumtionsnivå leder till högre energianvändning och koldioxidutsläpp, men också att nivåerna är beroende av individens eller hushållets konsumtionsmönster. En stor
andel varor och tjänster med en hög energiintensitet, det vill säga energiinnehåll
per krona, ger en högre total energiintensitet än ett konsumtionsmönster med en
hög andel varor och tjänster med en låg energiintensitet.

Höga konsumtionsrelaterade
koldioxidutsläpp i
en region kan inte
heller användas
som en indikator
på om regionen är
hållbar eller inte.

En hög konsumtionsnivå leder generellt
till högre energianvändning och
koldioxidutsläpp.
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Figur 2-52 Utsläpp av koldioxid (CO2) relaterad till privat konsumtion, totalt per region, uppdelat
på utsläpp relaterade till ”direkt” konsumtion av inhemska varor och tjänster, ”indirekta” inhemska
utsläpp och indirekta utsläpp relaterade till konsumtion av importerade varor och tjänster. Ton per
region.
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Källa: SCB, miljöräkenskaperna.

Ett mått på
konsumtionens
eko-effektivitet är
energianvändning
och koldioxidutsläpp
per krona, mätt ur ett
livscykelperspektiv.
Stockholmarna
står för den absolut
största andelen totala
koldioxidutsläpp.
Även per capita
genererar
Stockholmarnas
konsumtion
högst utsläpp.

En regional analys av konsumtionens energianvändning och relaterade koldioxidutsläpp visar att det är konsumtionen i storstadsregionerna som står för den
absoluta huvuddelen av den totala konsumtionsrelaterade energianvändningen
och koldioxidutsläppen. (Figur 2-52 utsläpp av CO2 totalt per region). Detta är
framför allt en spegling av var konsumtionen äger rum, det vill säga var huvuddelen av Sveriges befolkning bor.
Om man i stället tittar på energianvändning och koldioxidutsläpp per capita, blir
mönstret ett annat. Stockholmarna är dock även ur detta perspektiv de som har
de högsta genomsnittliga per capitautsläppen (Figur 2-53 Utsläpp av CO2 per
capita). Detta förklaras av att stockholmarnas genomsnittliga konsumtionsnivå
är högre än den i andra regioner, vilket ger utslag i högre klimatpåverkan.
Tittar vi å andra sidan på konsumtionens koldioxidintensitet får vi ett inverterat
mönster. Den privata konsumtionen i Stockholms län har den lägsta intensiteten,
följt av de andra två storstadsregionerna Västra Götaland och Skåne. En låg koldioxidintensitet innebär låga koldioxidutsläpp per spenderad krona.
De varor och tjänster som har lägst energi- och koldioxidintensitet är bland annat de med ett högt tjänsteinnehåll82. Det går åt lika mycket bränsle att resa med
personbil som med taxi från punkt A till B. Priset för taxiresan är dock betydligt
82

Alfredsson (2002).
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Figur 2-53 Utsläpp av koldioxid relaterade till privat konsumtion, totalt per capita, uppdelat på utsläpp relaterade till ”direkt” konsumtion av inhemska varor och tjänster, ”indirekta” inhemska utsläpp och indirekta utsläpp relaterade till konsumtion av importerade varor och tjänster. Kilo koldioxid
per person.
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Källa: SCB, miljöräkenskaperna.

högre, vilket ger en lägre intensitet och omvänt lägre utsläpp per krona. Ett annat
exempel på funktionsmässigt likvärdiga produkter och total miljöbelastning men
med skilda intensiteter, är en billig soffa jämfört med en designad och kanske
hantverksmässigt byggd soffa. Produktionen av sofforna kan vara likvärdig ur
ett energianvändnings och koldioxidutsläppsperspektiv, men då man för den senare betalar ett högre pris på grund av dess högre tjänsteinnehåll blir intensiteten
lägre. Likaså innebär konsumtion av märkeskläder konsumtion av metavärde,
vilket likaså resulterar i lägre energi- och koldioxidintensiteter. Andra mer intuitiva exempel är att importerade exotiska frukter och grönsaker på grund av långa
transporter ofta har högre intensiteter än lokalt producerade, givet att dessa inte
produceras i växthus.
Storstadsregionernas lägre energi- och koldioxidintensiteter kan dels härledas
till högre boendekostnader, högre andel kollektivtrafik och en högre andel tjänstekonsumtion (restauranger etcetera)83.
Vi kan konstatera att storstadsbornas totala koldioxidutsläpp är högre än glesbygdsbornas, men att deras konsumtion å andra sidan är miljövänligare per krona. Storstadsbornas miljövänligare konsumtion speglar dock inte i första hand
preferenser, utan skilda förutsättningar.
Man kan både argumentera för att övriga regioner bör eftersträva storstadsbornas miljövänligare konsumtionsmönster och att storstadsbornas konsumtions-

83

Carlsson-Kanyama et al (2002).

Stockholmarnas
konsumtion är dock
miljövänligast per
krona räknat.
De varor och
tjänster som är
”miljövänligast”
är liksom för
produktionen
de med ett högt
tjänsteinnehåll.

Regionernas tillstånd

Figur 2-54 Konsumtionens koldioxidintensitet, koldioxidutsläpp (ton) per krona per region (Miljoner
kronor). Data över koldioxidintensiteter 2003, konsumtionsdata 2005.
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Källa: SCB, miljöräkenskaperna.

mönster måste bli än mer miljövänligt för att kompensera de högre per capitautsläppen.
Beräkningar av ett så kallat globalt rättvist miljöutrymme innebär drygt ett ton
koldioxidutsläpp per person och år. För Sveriges del innebär det en minskning
med 84 procent till 2050.

Sammanfattning
Syftet med avsnittet om hållbar utveckling är att redogöra för hur arbetet mot
Sveriges miljökvalitetsmål bedrivs på regional nivå, hur detta arbete går – det
vill säga om målen kommer att kunna nås – samt att redovisa och analysera hur
man kan belysa och mäta hållbar utveckling på regional nivå.
Det svenska miljöarbetet har 16 nationella miljökvalitetsmål, mot vilka även de
regionala och kommunala aktörerna arbetar.
Av genomgången kan vi notera att mycket få regionala miljökvalitetsmål bedöms
kunna nås i tid, endast nio av totalt 296. Huvuddelen av de 170 bedömningarna
är positiva såtillvida att bedömningen är att målen kan nås om ytterligare åtgärder sätts in. 116 bedömningar är negativa och här bedömer man att målen inte
kommer att nås även om ytterligare insatser sätts in.
De regionaliserade målen och bedömningarna kompletterar de nationella bedömningarna genom att styrka respektive motsäga dem. De regionala bedömningarna ger också en bild av den regionala variationen, avseende förutsättningar och möjligheter att nå målen.

Regionernas tillstånd

De regionaliserade målen hänger dock inte samman med de nationella på ett
konsistent sätt, vilket innebär att de varken säkerställer måluppfyllelsen eller
kan användas för att bedöma huruvida de nationella målen kommer att uppnås.
Ett sätt att åstadkomma, om inte en konsistent, så åtminstone en koppling mellan de nationella och regionala målen, skulle vara att genomföra en analys av
regionernas möjligheter att bidra till de nationella målen och skapa en indikativ
bördefördelning. När det gäller delmålet, att Sveriges utsläpp av växthusgaser
som medelvärde under perioden 2008–2012 ska vara minst fyra procent under
värdet 1990, finns det till exempel inte någon generell koppling till de regionala
målen. Det finns inte någon regional bördefördelning som stipulerar hur mycket
regionerna ska bidra till målet.
De regionaliserade målen eller deras måluppfyllelse ger inte någon information
om huruvida utvecklingen i regionen är hållbar eller inte, eller vilka regioner
som har den mest positiva respektive mest negativa utvecklingen ur ett hållbarhetsperspektiv.
Avsnittet om hållbar produktion och konsumtion visar på tydliga geografiska
mönster och samtidigt på hur dessa i vissa avseenden är avgörande och i andra
fall irrelevanta ur ett hållbarhetsperspektiv.
När det gäller vissa produktionsrelaterade negativa miljöeffekter, är det lokala
ekosystemets förmåga att hantera dessa effekter avgörande ur ett hållbarhetsperspektiv. I de fall som den negativa miljöpåverkan inte påverkar lokala ekosystem, utan det globala, (gäller exempelvis koldioxidutsläpp), är produktionens
lokalisering irrelevant.
Likaså framgår att konsumtionens geografiska lokalisering har föga med dess
miljöpåverkan att göra. Konsumtionens miljöpåverkan sker i huvudsak där produkten eller tjänsten (insatsvaror) produceras. Då miljöpåverkan mäts ur ett konsumtionsperspektiv är energianvändning och koldioxidutsläpp högst i storstadsregionerna. Då utsläppen i stället relateras till produktionen, är utsläppen högst i
de län där den energiintensiva och koldioxidintensiva industrin är lokaliserad.
Konsumtionens miljöpåverkan per capita ger i motsats till produktionens utsläpp per capita dock ett visst mått, en indikation, på huruvida utvecklingen i en
region är hållbar eller inte på ett övergripande plan.
Avslutningsvis kan vi konstatera att även om det finns teoretiska möjligheter
att mäta hållbar utveckling på regional nivå, saknas det i dag såväl regionala
miljöräkenskaper som mått på de lokala ekosystemens status och förmåga att ta
emot och assimilera den negativa miljöpåverkan, liksom monetära värderingar
av ekosystemens produktion av generella ekosystemtjänster.
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Röster från tillväxtregioner
Jokkmokk

Tranås

I Jokkmokk, med sina cirka 5 000 innevånare, har Vattenfall varit den största arbetsgivaren i många år, en
verksamhet som nu bantats avsevärt.
– Det har i stället fått till följd att många småföretag
startat och utvecklats. I våras kunde vi också glädja oss
åt att arbetslösheten minskat till den lägsta i hela Norrbotten.
Den kommentaren ger kommunalrådet i Jokkmokk,
Anna Hövenmark, när hon får höra att Jokkmokk intar
en andra plats i en tillväxtliga i ITPS rapport.
Hon menar också att högkonjunkturen i Malmfälten
ger ringar på vattnet. Många i kommunen pendlar till
dessa arbetsplatser.
Hur ser hon då på framtiden för Jokkmokk?
– Det känns tydligt att det håller på att vända efter
några dystra år. Att Vattenfall bestämt sig för att göra en
ombyggnad av kraftverket i Hackas kommer att bidra till
ytterligare tillväxt, säger Anna Hövenmark.

– Det finns ett stort engagemang hos entreprenörerna
och dessutom en stark vilja hos företagarna att samarbeta. Man känner av den omtalade småländska andan
när man kör in i Tranås.
Den kommentaren lämnar näringslivsansvarige Jan
Holmbom när vi ber honom förklara varför Tranås intar
en topplacering när det gäller tillväxten av den totala regionala inkomsten det senaste året.
Han berättar om den positiva utveckling som lett till
ett allt starkare näringsliv i Tranås – från pälsindustrins
kollaps på 1970-talet till dagens breda företagsamhet
som betyder att man har klarat konjunktursvackorna.
– Det är främst inom sektorerna tillverkning och handelsföretag som företagen finns. Elektronikföretaget
OEM, som är börsnoterat, får väl ses som ett frontföretag
i Tranås. Men man ska naturligtvis inte glömma bort de
många övriga underleverantörerna, säger Jan Holmlund.
Och till sist vill han poängtera betydelsen av ortens
samägda näringslivsbolag där kommun och näringsliv
har skapat ett gemensamt starkt engagemang bland
företagarna.

Haparanda
När Haparanda gång på gång uppmärksammas som Sveriges mest expansiva region tillskrivs ofta etableringen
av IKEA som den främsta orsaken till den framgången.
Haparandas kommunalråd Sven-Erik Bucht ger ett annat
perspektiv på utvecklingen.
– När världen allt mer öppnar sina gränser, har vårt
område fått helt andra förutsättningar att utvecklas. Det
finns en halv miljon människor i vårt närområde, bland
annat St Petersburg med sina fem miljoner innevånare.
Vi har lyckats göra Haparanda till ett nav i området, menar han.
Men visst håller han med om att IKEA, med sitt starka
varumärke, haft stor del i den boom som följde. Det bidrog till att lokalt etablerade företag som Polarica och
Outokumpu på finska sidan kunde nå nya marknader
och dessutom att många småföretagare kunde starta i
området.
När vi kommer in på framtiden nämner Sven-Erik det
visionsarbete som ska inledas i Haparanda.
– En dröm är att vår region ska bli ett logistiskt centrum
mellan öst och väst. Vi vill öppna transportförbindelser
till både Kina och USA. Givande samtal förs med norska
aktörer i Narvik, som blir en viktig samarbetspartner i ett
sådant utvecklingsarbete.

Arvidsjaur
Under en stor del av året genomför ett flertal stora och
världskända bilfabrikanter tester av sina bilar på vintervägarna i Arvidsjaur. Det är en av anledningarna till att Arvidsjaur intar en topplacering i landet när det gäller tillväxt.
-– Nu har vi också utvecklat ortens affärsidé till att
omfatta andra former av tester. Flera aktörer har testat
tåg under vinterförhållanden. Allra senast har också valla
börjat testas i våra trakter, berättar Arvidsjaurs näringslivschef Kenneth Eklund. Kenneth vill också framhålla arbetet med att göra Arvidsjaurs flygplats till ett nav i norra
Sverige som en viktigare anledning till ortens tillväxt.
– Direktflyg till flera stora orter i Europa har en stor
betydelse för bland annat näringslivet, säger Kenneth.
Flera framgångsrika företag inom träindustrin ger många
arbetstillfällen liksom ett nytt lärcentrum med 150 elever
samt ett lågprisvaruhus.
Hur ser framtiden ut?
– Trots att vi blir färre år efter år kan vi glädja oss åt att
det är fler som flyttar hit än de som flyttar ut. Dessutom
kan vi konstatera att det är kö till bostäder just nu, avslutar Kenneth Eklund.

Dorotea

Vansbro

– Under många år och oavsett politisk styrning har det
skett en satsning på att hjälpa företag med lokaler till
rimliga priser. Detta har fallit väldigt väl ut och det finna
många fina exempel på företag med nya idéer. Dessutom har flera nya företag knoppats av från Polarvagnen
– regionens största företag.
Det säger Bertil Westerlund, näringslivschef i Dorotea.
Han menar också att högkonjunkturen gett en extra
skjuts till företagandet. Utvecklingen har varit kraftfull
och skett på bred front de senaste åren i regionen. Han
nämner också fjällturismen, som har vuxit kraftigt.
– Utmaningarna framöver består för Dorotea, precis
som för andra inlandskommuner att kunna erbjuda en
bra service trots att skatteunderlagen blir mindre, säger
Bertil Westerlund
I dagsläget är fler sysselsatta i privat sektor än i offentlig sektor i regionen.
– Företagen fortsätter att ”gå som tåget” och det
finns till och med tecken på att företagen börjar få problem med att hitta personal med rätt kompetens, säger
han avslutningsvis.

Under lågkonjunkturen 1991–1992 påverkades Vansbro
enormt. Luften gick helt ur näringslivet 1992 och arbetslösheten blev väldigt hög. Regionen hade stor andel tillverkningsindustri och var väldigt konjunkturkänslig.
– Sedan dess har regionen återhämtat sig och fram till
idag har det varit en väldigt bra utveckling av näringslivet. Regionen har utvecklats på hela bredden och är inte
längre lika konjunkturkänslig, säger Oskar Lundgren,
ansvarig för kommunens näringslivsarbete
Vansbros tillväxt i arbetsproduktiviteten var 3,0 procent per år mellan åren 1995 och 2005. Tillverkningsindustrin stod för 38 procent av total löneökning i regionen dessa år.
– Framtidsutsikterna ser också bra ut och vi arbetar
kraftfullt med regionens kompetensförsörjning för att
göra kommunen attraktiv att bo i. Vi jobbar till exempel
med skolfrågor och vidare med program för att få fram
unga chefer som kan ta över vid kommande generationsskifte, berättar Oskar Lundgren.

Strömstad
– Under åren 1995–2005 har det skett en enorm ökning
av tillväxten i Strömstad. En stor del av detta beror på
närheten till Norge.
Det säger Mikael Foberg, som representerar företagarna i kommunen.
Han berättar att det säljs livsmedel för två miljarder
kronor per år i regionen tack vare närheten till norska
gränsen. Om enbart behoven för den egna regionen
skulle täckas skulle försäljningen uppgå till cirka 450 miljoner.
– Byggbranschen har också fått ett uppsving tack vare
den ökade handeln och dess behov. Detsamma gäller turismen, bland annat har två stora hotellkomplex byggts i
Strömstad under denna period, säger Mikael Foberg
Det har skett många andra spin-off effekter. Exempelvis finns det 16 arkitekter i Strömstad. Det normala
i en liknande region skulle snarare två stycken. Många
arkitekters omsättning baseras till 60-70 procent från
Norge.
Framtiden ser också ljus ut. Både konsultsidan och
byggsektorn är fulltecknad den närmaste 12 månadersperioden. Det syns heller inte någon direkt avtrappning
på kort sikt.
– Det orosmoln som finns är vad som händer i Norge.
Där har det märkts en klar avmattning när det gäller till
exempel byggpriser, säger han avslutningsvis.

Älmhult
Älmhult är än i dag hjärtat i IKEAs världsomspännande
verksamhet.
– Tolv IKEA-företag finns på orten, allt från design,
inköp, ekonomistyrning, katalogtillverkning till produktutveckling och lager. Dessutom egna underleverantörer
som tillverkar bland annat köksluckor, säger Olle Sandén,
som är näringslivssekreterare.
Älmhult har också det allra första IKEA-varuhuset, som
drar många besökare, närmare miljonen nu jämfört med
runt 600 000 för några år sedan.
– Det finns dock andra företag med stor omsättning
som inte hör till IKEA Vi har ett starkt och differentierat
näringsliv som känns mycket stabilt i dagsläget, säger
Olle Sandén.
Handeln ökar ständigt nu när det är högkonjunktur.
Många nya köpcentra har tillkommit. Ett framgångsrikt
företag tillverkar container-spreaders, som levereras till
hela världen. Myresjökök är mycket stora inom kökstillverkning. Byggindustrin har kommit igång mycket tack
vare högkonjunkturen. Elektronikföretagen går bra.
– Det finns flera återförsäljare, som köper produkter
från Kina och säljer vidare. Fortsätter köpkraften ser det
fortsatt ljust ut för dessa företag, säger Olle Sandén.
Möbelindustrin är dock inte riktigt lika stark som förr
i tiden.
– Det var länge sedan IKEA handlade lokalt. Företagen
i Älmhult blev för små för de stora volymer IKEA krävde,
menar han.
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I detta kapitel fördjupas den deskriptiva analysen i kapitel 2 i två avseenden. För
det första undersöks sambandet mellan regional tillväxt och regionernas strukturella egenskaper. För det andra undersöks sysselsättningsutvecklingen och strukturomvandlingen i regionerna närmare genom en analys, där sysselsättningsutvecklingen dekomponeras med avseende på olika strukturella komponenter.

Regional struktur och tillväxt
Föregående kapitel fokuserade på den regionala tillväxten i Sverige under den
senaste tioårsperioden. Framställningen visade att det finns betydande skillnader i ekonomisk tillväxt mellan landets 72 FA-regioner. I genomsnitt ökade den
regionala inkomsten med drygt tre procent per år och den regionala arbetsproduktiviteten med knappt tre procent. Bakom dessa genomsnitt finns en stor geografisk variation, där de högsta tillväxttalen uppgår till strax över fyra procent
per år och de lägsta understiger två procent. Denna utveckling leder naturligt
vidare till frågan: vad förklarar skillnaderna i ekonomisk tillväxt mellan landets
regioner? Följande avsnitt riktar uppmärksamheten mot denna frågeställning.
Utgångspunkten är en enkel modell för ekonomisk tillväxt som syftar till att
identifiera viktiga faktorer som påverkat den regionala tillväxten under det senaste decenniet. Modellen innefattar vissa grundläggande element från modern
neoklassisk tillväxtteori, teorier för endogen tillväxt samt den nya ekonomiska
geografin. Redovisningen av empiriska resultat föregås av en kort rekapitulation
av grundläggande argument i dessa teoribildningar.

En enkel modell för ekonomisk tillväxt
Som vi redan berört i tidigare kapitel utgör den så kallade Solow-Swan-modellen
utgångspunkten för den moderna neoklassiska tillväxtmodellen.84 Grunden för
modellen är en aggregerad produktionsfunktion som beskriver sambandet mellan mängden insatta produktionsfaktorer, som i modellen utgörs av kapital och
arbetskraft, och den produktion som dessa faktorer åstadkommer. I modellen
antas konstant skalavkastning och avtagande marginalavkastning för respektive
produktionsfaktor. Med konstant skalavkastning menas att om, exempelvis, insatsen av kapital och arbetskraft fördubblas så leder detta också till en fördubblad produktion. Med avtagande marginalavkastning menas att en given ökning
av en viss produktionsfaktor, samtidigt som insatsen av den andra faktorn hålls
konstant, ger ett allt mindre produktionstillskott ju större insatsen av denna produktionsfaktor är i utgångsläget.
84

Modellen har fått sitt namn efter upphovsmännen, vars avgörande bidrag publicerades i mitten av 1950-talet; se
Solow (1956) och Swan (1956).

En enkel modell
för att förklara
skillnaderna i
ekonomisk tillväxt
mellan landets
regioner.

116

Fördjupad analys av den regionala tillväxten

Den neoklassiska
tillväxtmodellen
förutspår att fattiga
regioner växer
snabbare än rika men
saknar förklaring till
långsiktig tillväxt.

Antagandet om avtagande marginalavkastning av kapital i denna modell leder
till en central slutsats, nämligen att regioner (eller länder) som startar med relativt sett mindre kapital per arbetare (och därmed lägre per capita-inkomst)
kommer att ha en snabbare tillväxt än regioner som i utgångsläget startar med
en större kapitalstock per arbetare. De regionala ekonomierna tenderar att röra
sig mot antingen en gemensam långsiktig nivå i per capita inkomst (absolut konvergens) eller mot olika långsiktiga nivåer beroende på specifika förhållanden
i de olika ekonomierna (betingad konvergens). Skillnader i t.ex. hur stor andel
av inkomsten som sparas och investeras eller skillnader i teknologisk nivå utgör
exempel på sådana förhållanden.
En annan central implikation från den neoklassiska tillväxtmodellen är att på
lång sikt kan tillväxt endast förklaras med teknisk utveckling. Sparande och investeringar i kapital kan visserligen höja inkomsterna per capita till en ny högre
stadigvarande nivå. Under anpassningen till den högre jämviktsnivån kommer
ekonomin också att uppvisa tillväxt. Men utan teknisk utveckling upphör tillväxten så snart ekonomin nått det nya jämviktsläget. Det stora problemet med
den neoklassiska tillväxtmodellen är således att den enda drivkraften för ekonomisk tillväxt, teknisk utveckling, inte förklaras inom ramen för modellen.

Den endogena
tillväxtteorin
förklarar långsiktig
tillväxt inom ramen
för modellen.

Från mitten av 1980-talet har nya tillväxtmodeller utvecklats där den långsiktiga
tillväxten på ett eller annat sätt förklaras inom ramen för modellen och följaktligen har de givits samlingsnamnet endogena tillväxtmodeller. I dessa modeller
intar kunskap en central roll.85 Kunskap behandlas i viss mån som en produktionsfaktor i sig som på olika sätt bidrar till att utveckla nya eller befintliga
produkter och produktionsmetoder. Kunskapskapitalet i ekonomin driver alltså
på den tekniska utvecklingen. Att kunskap tillmäts en så betydande roll i dessa
modeller förklaras av dess icke-rivaliserande karaktär. Att ett företag eller en
individ använder en viss kunskap hindrar inte andra från att dra nytta av samma
kunskap. Många gånger är det heller inte möjligt att exkludera andra potentiella
användare från att dra nytta av ny kunskap. När ny kunskap väl föreligger är den
ofta snabbt och till låg eller ingen kostnad tillgänglig för alla. Det här fenomenet, att nyttan av ny kunskap inte enbart kan begränsas till dess skapare, utan så
att säga spiller över till alla aktörer i ekonomin, benämns som en externatlitet.
De tidiga endogena tillväxtmodellerna håller fast vid det neoklassiska antagandet om perfekt konkurrens och konstant skalavkastning. I en version av dessa
modeller uppstår ny kunskap som en oavsiktlig bieffekt av företags investeringar
i kapital eller av själva produktionsprocessen (learning-by-doing).86 Det faktum
att kunskapsgenereringen i det här sammanhanget just är oavsiktlig innebär att
det saknas incitament för att söka skydda den och därmed exkludera andra från
att dra nytta av den. Varje företags kunskap betraktas i stället som en kollektiv vara som omedelbart och utan kostnad spiller över till resten av ekonomin.
I andra modeller betraktas inte kunskap längre som en ofrivillig biprodukt av
85
86

I det här sammanhanget kan begrepp som humankapital och färdigheter eller skicklighet betraktas som synonyma
med kunskap.
Romer (1986).
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andra aktiviteter, utan uppstår som ett resultat av att en viss del av den tillgängliga tiden helt enkelt används för att ackumulera ny kunskap.87 I båda dessa
fall – oavsiktlig och avsiktlig kunskapsproduktion – är det spridningseffekterna
eller externaliteterna av kunskap som driver den ekonomiska tillväxten. Genom
att nyttan av ny kunskap spiller över till alla aktörer i ekonomin motverkas de
annars inneboende tendenserna till avtagande marginalavkastning av kapital och
ekonomin kan därför växa långsiktigt.
Senare versioner av endogena tillväxtmodeller har mer explicit sökt att förklara
teknisk utveckling och teknikspridning inom ramen för modellen.88 Detta sker
bland annat genom att introducera en FoU-sektor i modellen. Denna sektor använder kunskap för att generera innovationer i form av nya eller befintliga produkter och produktionsmetoder. För att motivera FoU-satsningar antas företagen
erhålla ett ”temporära monopol” i form av en unik produkt eller en unik produktionsprocess som under en tid garanterar en monopolvinst. Genom att överge
det neoklassiska antagandet om fullständig konkurrens till förmån för imperfekt
konkurrens och tilltagande skalavkastning, ges här utvecklandet av ny teknik
och teknikspridningen en viktig roll som bestämningsfaktorer för tillväxten.
Modellen rymmer också en ny typ av externatlitet, där dagens FoU-satsningar
har positiva effekter på framtida FoU.
En i ett regionalt perspektiv intressant implikation av de endogena tillväxtmodellerna är att tillväxten tenderar att vara positivt relaterad till ekonomiers storlek.
Skaleffekterna är av lite olika slag. En stor ekonomi kommer att generera mer
kunskap och innovationer som ger upphov till externaliteter i ekonomin. Ju större
ekonomin är desto lägre blir också den relativa styckkostnaden för ny kunskap och
nya innovationer. Storleken på ekonomin är särskilt betydelsefull om kunskapsproduktion och FoU-satsningar är förenat med stora fasta kostnader. Förmågan
att adaptera och imitera nya produkter och produktionsmetoder som utvecklats i
andra regioner/länder tenderar också att öka med storleken på ekonomin. Exakt på
vilken geografisk nivå som skalfördelarna uppträder varierar bland annat beroende på hur spridningseffekter eller externaliteter av kunskap, FoU och innovationer
breder ut sig i rummet. Generella idéer och kunskap flödar närmast friktionsfritt
och ger upphov till geografiskt vidsträckta externaliteter. I dessa fall är den relevanta geografiska dimensionen för skaleffekterna större än enskilda länder. I andra
fall rör det sig om kunskap, färdigheter och idéer som så att säga är förkroppsligad i enskilda individer. Den relevanta geografiska dimensionen för skaleffekterna
sammanfaller då med individernas geografiska rörlighet och begränsas i huvudsak
till de regioner och orter där individerna lever och verkar.
När det gäller den viktiga frågan om konvergens ger endogena tillväxtmodeller i
allmänhet en mer pessimistisk bild i fråga om utjämningen av inkomstskillnader
mellan regioner (eller länder). Det typiska fallet är att tillväxttakten är oberoende av den initiala inkomstnivån. Skillnaden i förhållande till den neoklassiska

87
88

Lucas (1988).
Romer (1987, 1990), Grossman och Helpman (1991), Agion och Howitt (1992).
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Faktorer som
kunskap, idéer och
innovationer spelar
en central roll i
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tillväxtmodellen skall dock inte överdrivas. I de flesta fall kan de endogena modellerna utvecklas till att innefatta element av konvergens.
Det finns ett nära släktskap mellan endogena tillväxtmodeller och modeller
inom den så kallade nya ekonomiska geografin.89 De förra söker klarlägga hur
långsiktig tillväxt beror av kunskap, FoU och innovationer. De senare analyserar
lokalisering av ekonomisk aktivitet och vad som förklarar dess tydliga tendens
till rumslig koncentration. Det är framför allt begreppen skalfördelar och externaliteter som förenar de två teoribildningarna.

Den nya ekonomiska
geografin betonar
betydelsen av
regioners storlek.

Den nya ekonomiska geografin betonar betydelsen av regioners storlek för konkurrenskraft och tillväxt. Huvudskälet till att den regionala marknadens storlek spelar roll är att nästan all ekonomisk verksamhet kännetecknas av växande
avkastning eller skalfördelar. Produktion av varor och tjänster är normalt förknippad med olika typer av fasta kostnader. En stor marknad möjliggör en stor
produktionsvolym, vilket innebär att de fasta kostnaderna kan fördelas på fler
producerade enheter och därmed faller styckkostnaden. Eftersom det handlar
om skalfördelar i företagets produktionsteknologi använder man normalt begreppet interna skalfördelar för att beskriva detta fenomen.
Den regionala marknadens storlek är särskilt betydelsefull om produktionsteknologin kännetecknas av interna skalfördelar samtidigt som de geografiska
transaktionskostnaderna för försäljning av en vara eller en tjänst är höga. Med
geografiska transaktionskostnader avses alla kostnader som följer av överflyttning av en produkt mellan säljare och köpare.

I en värld av skalfördelar och
höga geografiska
transaktionskostnader är det stora
regioner som förmår
attrahera ekonomiska
aktiviteter.

I många regioner är marknaden för liten för att attrahera företag som verkar
under dessa betingelser. Sådana företag söker sig i stället till regioner med större
marknadspotential och ger där upphov till självförstärkande tillväxtprocesser
(företag och hushåll söker sig till stora regioner och regionerna blir större för
att företag och hushåll söker sig dit). Utan skalfördelar och geografiska transaktionskostnader skulle det vara svårt att förklara varför ekonomisk aktivitet
tenderar att koncentreras geografiskt. I en sådan värld skulle det helt enkelt inte
vara rationellt för företagen att betala de normalt sett högre kostnaderna för exempelvis mark och lokaler i stora regioner.
Skalfördelar kan också vara externa. I det här fallet handlar det om skalfördelar i den regionala miljön som hänger samman med att företag på olika vis
kan dra nytta av varandras verksamheter. Stora regioner med många företag har
lättare att locka till sig specialiserade underleverantörer av olika slag så länge
dessa företags verksamhet också karaktäriseras av interna skalfördelar och höga
geografiska transaktionskostnader. Samlokaliserade företag har också lättare att
attrahera specialiserad arbetskraft och kan dra fördel av den kunskapsspridning
som uppstår då personal rör sig mellan olika arbetsgivare eller träffas och utby-

89

Krugman (1991) brukar räknas som startskottet för denna litteratur. Mer heltäckande översikter finns i t ex Fujita et al
(1999) och Fujita och Thisse (2002).
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ter erfarenheter och idéer i andra sammanhang. Det är alltså framför allt i stora
och täta regioner, med många företag och mycket specialiserad arbetskraft, som
externaliteter av kunskapsöverföring kan förväntas vara särskilt stora.
Med utgångspunkt från ovanstående teoretiska ram formuleras en enkel modell
för ekonomisk tillväxt som tar fasta på vissa av de grundläggande argumenten i
den neoklassiska tillväxtmodellen, modeller för endogen tillväxt samt modeller
inom ramen för den nya ekonomiska geografin. Modellen inkluderar också vissa
struktur- eller kontrollvariabler som inte följer direkt av den teoretiska ramen.
Följande huvudgrupper av variabler ingår i modellen:
•

initial regional produktivitet/inkomst

•

befolkningens utbildningsnivå och lokaliserade utbildningsresurser i form
av högskolor och universitet

•

befolkningens åldersstruktur

•

näringslivets struktur

•

intern regional marknadspotential

•

extern regional marknadspotential

Den initiala regionala produktiviteten/inkomsten utgör en proxy för kapitalstocken i regionerna. Ju högre initial produktivitet/inkomst, desto större kapitalstock. Den skattade parametern för denna variabel kommer att visa om tillväxten
i regionerna konvergerar eller divergera och med vilken hastighet detta sker.
Modellen inkluderar fyra variabler som på olika sätt avspeglar potentialen för
kunskapsproduktion, FoU och innovationer i regionerna. Det handlar dels om
andelen av befolkningen 25–64 år med minst tre års högskoleutbildning oavsett inriktning, dels om motsvarande andel med minst tre års högskoleutbildning i teknik eller naturvetenskap. Det senare för att undersöka om tekniska
och naturvetenskapliga utbildningar har en särskild inverkan på tillväxten. Därtill inkluderar modellen två variabler som mäter lokaliserade utbildnings- och
forskningsresurser i regionen. Den första är antalet utbildningsplatser i grundläggande universitets- och högskoleutbildning, den andra antalet utbildningsplatser i forskarutbildning. I båda fallen är variablerna utryckta som andelar av
den totala befolkningen i regionen.
Nästa grupp av förklarande variabler är den regionala befolkningens ålderssammansättning. Åldersstrukturens betydelse för tillväxt följer inte direkt av den
teoretiska ramen. Forskningen om åldersstrukturens påverkan på tillväxt betonar
framför allt effekter via humankapital och sparande och investeringar.90 Ett argument är att individen över livscykeln successivt förvärvar mer både formella och
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Se Lindh och Malmberg (1999) och Bloom och Canning (2001) för en diskussion och empirisk tillämpning av demografiska effekter på tillväxt.
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informella kunskaper och färdigheter. Individens ackumulerade humankapital
tilltar på detta vis med ålder. Samtidigt finns det inslag av depreciering av humankapital, vilket sätter en gräns för hur långt upp i åldrarna nettoeffekten kan
antas vara positiv. Ett annat argument är att äldre personer i större utsträckning
än yngre placerar sitt sparande i finansiella tillgångar, något som skulle bidra
till att underlätta företagens kapitalförsörjning och därmed bidra till tillväxt via
ökade investeringar.91 I båda fallen leder hypoteserna fram till slutsatsen att tillväxten ökar med andelen äldre i arbetskraften och minskar med andelen yngre.
Modellen inkluderar tre åldersstrukturvariabler: andelen unga (20–29 år), andelen medelålders (30–49 år) och andelen äldre (50–64 år) av den arbetsföra
befolkningen 20–64 år.
Modellen omfattar vidare en grupp variabler som på olika sätt fångar den regionala näringslivsstrukturen. En av dessa variabler är ett stukturindex som visar hur mycket tillväxten skulle öka i en region om regionens olika branscher
växte i samma takt som motsvarande branscher på nationell nivå. Regioner som
är specialiserade i branscher med hög tillväxttakt på nationell nivå förväntas
växa snabbare än regioner som domineras av branscher med låg tillväxttakt på
nationell nivå. Indexet fångar alltså värdet av att ha en gynnsam branschsammansättning. Indexet kontrollerar också för effekter av exogena chocker riktade
mot specifika branscher (exempelvis kraftigt förändrade världsmarknadspriser
på vissa råvaror), vilket krävs för att erhålla korrekta estimat av den initiala inkomstnivåns påverkan på den regionala tillväxt.92
Det regionala näringslivets struktur beskrivs också i termer av branschbredd och
arbetsställeensidighet. Branschbredden visar helt enkelt hur många branscher
som finns representerade i det regionala näringslivet.93 Arbetsställeensidigheten är definierad som antalet förvärvsarbetande vid det största icke-offentliga
arbetsstället i förhållande till det totala antalet förvärvsarbetande i regionen. Av
den teoretiska ramen är det inte uppenbart hur dessa variabler kan tänkas påverka tillväxten. Å ena sidan kan en koncentration av regionens produktionskapacitet till ett fåtal arbetsställen/branscher öka förutsättningarna för att dra nytta
av skalfördelar i produktionen. Å andra sidan kan ett diversifierat näringsliv,
med många arbetsställen och branscher, stimulera externaliteter i form av kunskapsspridning mellan företag. På ett mer grundläggande plan torde ett ensidigt
näringsliv, med få branscher och arbetsställen, öka risken för att genomgripande
91

92

Eftersom kapitalmarknaden knappast kan betraktas som regionalt bunden kan argumentets giltighet i ett regionalt
sammanhang delvis ifrågasättas. På en fungerande kapitalmarknad är investeringar i en viss region i huvudsak inte
beroende av sparande i samma region. Riskfyllda investeringar, som bygger på tillit och förtroende mellan finansiär
och låntagare, utgör möjligen ett undantag.
Strukturindexet, Si, definieras som:

Si =

93

13

 ij ,0  [log( y j ,T / y j ,0 ) / T ]
j =1

ijij,0,0 är sektor j:s vikt av region i:s totala daglönesumma i tidpunkten 0, och där uttrycket inom hakparentes är
där w
den genomsnittliga årliga nationella tillväxten i daglönesumman i sektor j mellan tidpunkterna 0 och T. Värdet på
strukturindexet är alltså beroende av regionens initiala sektorandelar och den genomsnittliga nationella tillväxttakten
i sektorerna under perioden. Beräkningarna baseras på en uppdelning av produktionen på 13 olika sektorer. För ytterligare information, se Barro och Sala-i-Martin (2004).
Branschbredden baseras på den mest detaljerade näringsgrensindelningen som totalt omfattar cirka 750 olika branscher.
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strukturförändringar och ekonomiska chocker leder till långsiktigt bestående negativa effekter på den regionala produktionskapaciteten.
Den regionala befolkningsstorleken och befolkningstätheten inkluderas som
mått på den interna regionala marknadspotentialen. En stor region kommer att
generera mer kunskap, FoU och innovationer som ger upphov till externaliteter
i ekonomin. Skalfördelar i produktionen, geografiska transaktionskostnader och
olika typer av samlokaliseringsfördelar innebär också att stora och täta regioner
förmår generera självförstärkande tillväxtprocesser. Detta talar alltså för att tillväxten kommer att vara större i befolkningsmässigt stora och täta regioner.
Den regionala tillväxten förväntas inte bara vara beroende av den interna marknadspotentialen. Regioner antas också kunna dra nytta av externa marknadspotentialer i omkringligganden regioner. Det kan röra sig om olika typer av
spridningseffekter av kunskap och FoU, utbud av arbetskraft och efterfrågan på
varor och tjänster i näraliggande regioner. Den här typen av rumsliga beroendeförhållanden hanteras ibland inom ramen för så kallad rumslig ekonometri.94
Ett delvis alternativt tillvägagångssätt är att direkt modellera regionala beroendeförhållanden med hjälp av strukturella variabler som mäter en regions lägesegenskaper i förhållande till omkringliggande regioner.95 Modellen inkluderar
två sådana variabler. Den första är ett tillgänglighetsmått som för varje enskild
region mäter tillgängligheten till alla övriga regioners ekonomiska kapacitet
(mätt med total nattlönesumma) med hänsyn tagit till avståndet till var och en av
regionerna. Summan av denna externa tillgänglighet relateras till den egna regionens ekonomiska storlek.96 Det innebär att små regioner som är lokaliserade i
närheten av stora regioner erhåller ett högt tillgänglighetsindex, medan det motsatta gäller för stora regioner som omges av i huvudsak små regioner. Det här
måttet förutsätter att spridningseffekter från de mest näraliggande regionerna
har störst betydelse för tillväxten. Det behöver inte nödvändigtvis vara fallet.
Som ett alternativt mått inkluderas därför i modellen avståndet till Stockholm
för varje enskild region. Att valet föll på Stockholm ter sig naturligt eftersom
huvudstadsregionen är landets dominerande ekonomiska motor. Regioner som
uppvisar höga värden på dessa tillgänglighetsmått förväntas växa snabbare än
regioner med låga värden.

94
95
96

Se ITPS (2007) för en introduktion till rumslig ekonometri. Mer fördjupade framställningar finns i Anselin (1998) och
Anselin et al (2004).
Easterly och Levine (1997) är ett exempel på denna ansats.
Tillgänglighetsmåttet, Ai, definieras som:

Ai = (  Y j  e 0,0005dij 2 ) / Yi
j i

där Y är den totala nattlönesumman och dij är kilometeravståndet i vägnätet mellan kommunkärnan i FA-region i och
j. Funktionsformen på avståndsfriktionen är sådan att värdet av nattlönesumman i andra regioner avtar långsamt med
avstånd inledningsvis för att därefter falla snabbt när ett första tröskelvärde nås och slutligen plana ut när ett andra
tröskelvärde nås. Vi har också laborerat med andra funktionsformer för avståndsfriktionen.
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Vilka faktorer förklarar skillnader i
tillväxt mellan svenska regioner?
Vi har redan konstaterat att tillväxten varierat betydligt mellan landets regioner
under den senaste tioårsperioden. I det här avsnittet ska vi närmare undersöka
vilka faktorer som förklarar de regionala skillnaderna i tillväxt. Utgångspunkten
för analysen är en enkel regressionsmodell, vars teoretiska ram har presenterats
i föregående avsnitt.
Resultaten baseras på utvecklingen i landets 72 FA-regioner under perioden
1995–2005. Som beroende variabel används den genomsnittliga årliga tillväxten i regional arbetsproduktivitet respektive regional inkomst. Vi har dels skattat
tvärsnittsmodeller för tillväxt under hela perioden 1995–2005, dels skattat så
kallade poolade tvärsnitts- och tidsseriemodeller för tillväxt i de båda delperioderna 1995–2000 respektive 2000–2005. Redovisningen som följer begränsas
till de poolade modellerna och regional arbetsproduktivitet som beroende variabel. I allmänhet är skillnaderna i skattade effekter mellan de rena tvärsnittsmodellerna och de poolade modellerna små.

Det finns grundläggande metodproblem med att
uppskatta den
regionala tillväxtens
bestämningsfaktorer.

Ett grundläggande problem i den empiriska tillväxtlitteraturen är att det oftast
inte finns anledning att förvänta sig entydiga orsakssamband mellan tillväxt och
de förklarande variablerna. Ett typexempel är att samtidigt som investeringar
i kapital höjer tillväxten så stimulerar högre tillväxt ökade investeringar. Det
mest elementära men samtidigt vanligaste sättet att hantera detta problem är att
använda förklarande variabler som är mätta i utgångsläget av respektive delperiod. Det är också den princip som anammats här. Mer sofistikerade lösningar på
problemet bygger på utnyttjandet av så kallade instrumentalvariabler.
Ett annat klassiskt metodproblem i tillväxtlitteraturen är att de förklarande variablerna ofta samvarierar inbördes. Sådan så kallad multikollinearitet leder till
att de skattade parametrarna för enskilda variabler blir känsliga för förändringar
i modellspecifikationen. Den här analysen utgör tyvärr inget undantag från den
regeln. För att ”hantera” denna problematik kommer de olika variablerna att introduceras gruppvis i modellerna. Först skattas en basmodell som innehåller ett
fåtal förklarande variabler som följer direkt av den teoretiska ramen. Till denna
basmodell adderas därefter övriga förklarande variabler gruppvis.
Det är också viktigt att komma ihåg att tio år är en förhållandevis kort tidsperiod
för att förklara tillväxt. De flesta av de förklarande variablerna är av strukturell
karaktär och förändras förhållandevis lite under en så pass kort tidsperiod. I
många fall finns också skäl att tro att effekten på tillväxt av en viss förklarande
variabel infaller först med betydande tidsförskjutning. I ett dataset som endast
spänner över tio år är förutsättningarna för att hantera den här sortens tidsdynamik självfallet mycket begränsade.
Med hänsyn till dessa metodproblem och den begränsade tidsperioden för analysen finns det anledning att betona att de erhållna resultaten bör tolkas med stor
försiktighet.
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Genomgående gäller, om inget annat anges, att de förklarande variablerna är uttryckta i logaritmerad form. De skattade parametrarna visar den procentuella effekten på tillväxten av en tioprocentig ökning i en given förklarande variabel. En
positiv parameter indikerar en positiv effekt på tillväxten av variabeln i fråga,
medan en negativ parameter signalerar en negativ effekt. I de tabeller som följer är
parametrar som är signifikanta i statistisk mening markerade med skuggade fält.
Tabell 3-1 Basmodell med initial arbetsproduktivitet och humankapital.

Initial arbetsproduktivitet

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

–0,05
(–1,03)

–0,14
(–2,78)

–0,26
(–4,00)

–0,06
(–1,25)

–0,05
(–1,03)

Andel högutbildade:
samtliga inriktningar

Initialt fattigare
regioner har haft
högre tillväxt än
rikare regioner.

0,04
(3,09)

Andel högutbildade:
tekniker och naturvetare

0,03
(4,10)

Utbildningsplatser i
högskoleutbildning

0,00
(0,96)

Utbildningsplatser i
forskarutbildning

–0,00
(–0,36)

Förklaringsgrad (R2)

0,87

0,88

0,88

0,87

0,87

Antal observationer

144

144

144

144

144

Anm: Beroende variabel är genomsnittlig årlig tillväxt i real arbetsproduktivitet för delperioderna
1995–2000 och 2000–2005. Statistiskt signifikanta variabler är skuggade. T-värden baserade på robusta standard errors inom parentes. Modellerna är skattade som poolade OLS regressioner över 72
FA-regioner och två tidsperioder. Samtliga modeller inkluderar dummyvariabel för tidsperiod.

Tabell 3-1 redovisar resultat för basmodellen som innehåller några få förklarande variabler som direkt följer av den neoklassiska tillväxtmodellen och
grundläggande modeller för endogen tillväxt. Den första kolumnen presenterar
en specifikation som bara innehåller initial arbetsproduktivitet. Att den skattade
parametern för denna variabel inte är statistiskt signifikant indikerar att tillväxttakten under den senaste tioårsperioden varit oberoende av den initiala nivån
på arbetsproduktiviteten. Det har alltså inte funnits några tendenser till absolut
konvergens (eller divergens). När de olika måtten på andelen högutbildade introduceras i kolumn 2 och 3 tyder resultaten däremot på betingad konvergens.
Den negativa och statistiskt signifikanta parametern på initial arbetsproduktivitet
indikerar att regioner med lägre arbetsproduktivitet i utgångsläget har uppvisat
högre tillväxttakt. Parametrarna på andelen högutbildade visar också på positiva och statistiskt signifikanta effekter på tillväxten av dessa variabler. Däremot
tycks inte den regionala tillgången på utbildningsplatser i högre utbildning ha
någon betydelse för tillväxten. Resultaten visar vidare att en väldigt stor andel
av den totala variationen i tillväxt mellan regionerna förklaras av modellerna – i
allmänhet uppemot 90 procent. Huvudförklaringen till den höga förklaringsgraden är att modellerna inkluderar en dummyvariabel för de två tidsperioderna
som helt enkelt fångar den väsentligt lägre tillväxttakten under den andra delperioden.

Befolkningens
utbildningsnivå har
positiva effekter
på tillväxten.
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Tabell 3-2 Basmodell utvidgad med demografiska variabler.

Initial arbetsproduktivitet

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

–0,11
(–2,10)

–0,26
(–3,76)

–0,05
(–1,13)

–0,27
(–4,15)

–0,12
(–2,52)

–0,26
(–3,88)

Andel högutbildade:
tekniker och naturvetare
Andel unga i
arbetsför ålder

0,03
(2,81)
0,08
(2,76)

0,03
(4,12)

0,03
(2,76)

0,04
(1,15)

Andel medelålders i
arbetsför ålder

0,04
(0,45)

0,04
(0,50)

Andel äldre i
arbetsför ålder

–0,10
(–3,14)

–0,06
(–1,46)

Förklaringsgrad (R2)

0,88

0,89

0,87

0,88

0,88

0,89

Antal observationer

144

144

144

144

144

144

Anm: Beroende variabel är genomsnittlig årlig tillväxt i real arbetsproduktivitet för delperioderna
1995–2000 och 2000–2005. Statistiskt signifikanta variabler är skuggade. T-värden baserade på robusta standard errors inom parentes. Modellerna är skattade som poolade OLS regressioner över 72
FA-regioner och två tidsperioder. Samtliga modeller inkluderar dummyvariabel för tidsperiod.

Tabell 3-2 presenterar resultat där basmodellen utvidgats med demografiska variabler. I allmänhet tyder resultaten på betingad konvergens. Åldersstrukturen
tycks inte ha några robusta effekter på tillväxten. Det finns vissa tendenser till
att tillväxten ökar med andelen unga i den arbetsföra befolkningen och minskar
med andelen äldre. Genomgående visar det sig att andelen högutbildade har en
positiv och statistiskt signifikant effekt på tillväxten.
Tabell 3-3 Basmodell utvidgad med näringsstrukturvariabler.

Initial arbetsproduktivitet

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

–0,05
(–1,15)

–0,26
(–3,72)

–0,21
(–3,81)

–0,28
(–3,96)

–0,08
(–1,80)

–0,24
(–3,51)

Andel högutbildade:
tekniker och naturvetare
Strukturindex

0,03
(3,65)
0,16
(1,45)

0,02
(1,41)

0,03
(3,00)

0,06
(0,53)

Branschbredd

0,04
(4,07)

0,03
(2,43)

Arbetsställeensidighet

–0,02

–0,01

(–3,75)

(–2,51)

Förklaringsgrad (R2)

0,88

0,88

0,89

0,89

0,88

0,89

Antal observationer

144

144

144

144

144

144

Anm: Beroende variabel är genomsnittlig årlig tillväxt i real arbetsproduktivitet för delperioderna
1995–2000 och 2000–2005. Statistiskt signifikanta variabler är skuggade. T-värden baserade på robusta standard errors inom parentes. Modellerna är skattade som poolade OLS regressioner över 72
FA-regioner och två tidsperioder. Samtliga modeller inkluderar dummyvariabel för tidsperiod.
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Tabell 3-3 redovisar resultat där basmodellen kompletterats med näringsstrukturvariabler. Återigen tyder resultaten på betingad konvergens och att andelen
högutbildade har en positiv effekt på tillväxten. När det gäller näringsstrukturvariablerna så har branschbredden en positiv och statistiskt signifikant effekt på
tillväxten medan effekten av arbetsställeensidigheten är negativ. Den regionala
tillväxten tycks alltså gynnas av en mångfald av branscher och arbetsställen i
regionerna. Däremot verkar inte regioner med en i tillväxthänseende gynnsam
branschsammansättning (vilket är liktydigt med ett högt värde på strukturindexet) uppvisa högre tillväxt. Detta motsägelsefulla resultat är ett typexempel
på problemet med multikollinearitet i tillväxtmodeller. Samvariationen mellan
initial arbetsproduktivitet och strukturindexet är så hög att det inte är möjligt att
inom ramen för en och samma modell isolera effekten på tillväxten av var och
en av variablerna. Om vi i stället fokuserar på den partiella korrelationen mellan
strukturindexet och regional tillväxt kan vi konstatera att korrelationskoefficienten är över 0,9, vilket ger en fingervisning om vilken betydelse som en fördelaktig branschsammansättning trots allt har för tillväxten.
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Tillväxten gynnas
av ett diversifierat
näringsliv.

Nästa steg i analysen är att utvidga basmodellen med variabler som avspeglar intern marknadspotential. Det rör sig om regional befolkningsstorlek och
befolkningstäthet. Eftersom Stockholmsregionen skiljer sig avsevärt från andra
regioner i dessa avseenden (särskilt vad gäller befolkningsstorlek) och därför
riskerar att driva resultaten så testas också specifikationer som inkluderar en
dummyvariabel för Stockholms FA-region. Som framgår av Tabell 3-4 så finns
det med denna modellformulering entydiga belägg för betingad konvergens. I
samtliga specifikationer uppvisar regioner med lägre initial arbetsproduktivitet
en högre tillväxttakt. Effekten av andelen högutbildade är något mindre robust
med denna modellformulering. Estimaten påverkas av en starkt positiv samvariation mellan befolkningsvariablerna och andelen högutbildade. När det gäller

Tabell 3-4 Basmodell utvidgad med intern regional marknadspotential.

Initial arbetsproduktivitet

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

–0,26
(–4,48)

–0,30
(–4,33)

–0,33
(–4,67)

–0,20
(–3,67)

–0,28
(–3,96)

–0,32
(–4,44)

–0,25
(–4,34)

–0,29
(–4,13)

–0,32
(–4,48)

0,01
(0,99)

0,01
(1,23)

0,02
(1,70)

0,02
(1,83)

0,01
(0,90)

0,01
(1,18)

0,01
(3,10)

0,01
(2,82)

0,01
(1,97)

0,01
(1,36)

0,01
(1,00)

0,01
(1,87)

0,01
(1,81)

0,01
(2,00)

Andel högutbildade:
tekniker och naturvetare
Befolkningsstorlek

0,02
(4,81)

Befolkningstäthet

Dummy för Stockholm

0,01
(4,25)

0,01
(3,04)

0,01
(2,98)

Nej

Nej

Ja

Nej

Nej

Ja

Nej

Nej

Ja

Förklaringsgrad (R2)

0,89

0,89

0,89

0,89

0,89

0,90

0,90

0,90

0,90

Antal observationer

144

144

144

144

144

144

144

144

144

Anm: Beroende variabel är genomsnittlig årlig tillväxt i real arbetsproduktivitet för delperioderna 1995–2000 och 2000–2005. Statistiskt
signifikanta variabler är skuggade. T-värden baserade på robusta standard errors inom parentes. Modellerna är skattade som poolade OLS
regressioner över 72 FA-regioner och två tidsperioder. Samtliga modeller inkluderar dummyvariabel för tidsperiod.
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befolkningsstorlek och befolkningstäthet indikerar resultaten entydigt positiva
och statistiskt signifikanta effekter på tillväxten av dessa variabler. Resultaten
drivs inte av Stockholmsregionen utan står sig även i de specifikationer som
innefattar en dummyvariabel för Stockholm.

Tillväxten påverkas
positivt av regioners
befolkningsstorlek
och täthet.

Vi har tidigare argumenterat för att befolkningstäthet stimulerar tillväxt via
bland annat positiva externaliteter i form av kunskapsspridning och olika typer
av samlokaliseringsfördelar i täta miljöer. Samtidigt är det rimligt att anta att för
en given storlek på en region kan tätheten så småningom få en dämpande effekt
på tillväxten. Detta infaller när negativa trängseleffekter i form av bland annat
höga mark- och fastighetspriser dominerar de positiva effekterna av täthet. För
att undersöka hur det förhåller sig med detta inkluderas i de tre sista specifikationerna både befolkningsstorlek och befolkningstäthet. Resultaten pekar tämligen klart på att täthet bidrar till ekonomisk tillväxt även vid given storlek på en
region. Den slutsats som kan dra av detta är att de positiva externaliteterna som
följer av täthet överskuggar de negativa trängseleffekterna.
Den sista gruppen förklarande variabler som introduceras i basmodellen mäter
regioners externa marknadspotential. Syftet är att söka fånga effekter på tillväxt
i form av positiva spridningseffekter från omkringliggande regioner. För detta
används ett mått som mäter summan av den externa tillgängligheten till alla
andra regioners ekonomiska potential relativt den egna regionens ekonomiska
storlek. Avståndet till Stockholms FA-region används som ett alternativt mått på
en regions lägesegenskaper. Som framgår av Tabell 3-5 pekar resultaten på nytt
på betingad konvergens och positiva effekter på tillväxt av andelen högutbildade. Skattningarna ger inget belägg för att den relativa tillgängligheten skulle
påverka tillväxten i någon signifikant riktning. Det här resultatet står sig vid
alternativa formuleringar av avståndsfriktionen till omkringliggande regioner.

Tabell 3-5 Basmodell utvidgad med extern regional marknadspotential.

Initial arbetsproduktivitet

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

–0,05
(–1,03)

–0,28
(–3,96)

–0,32
(–4,66)

–0,09
(–1,98)

–0,30
(–4,42)

–0,31
(–4,61)

0,03
(3,98)

0,04
(4,18)

0,03
(3,87)

0,03
(4,15)

0,00
(0,68)

0,00
(0,85)
–0,01
(–2,49)

–0,01
(–2,23)

–0,00
(–0,73)

Andel högutbildade:
tekniker och naturvetare
Relativ tillgänglighet

–0,00
(–0,30)

Avstånd till Stockholm

Dummy för Stockholm

Nej

Nej

Ja

Nej

Nej

Ja

Förklaringsgrad (R )

0,87

0,88

0,89

0,88

0,89

0,89

Antal observationer

144

144

144

144

144

144

2

Anm: Beroende variabel är genomsnittlig årlig tillväxt i real arbetsproduktivitet för delperioderna
1995–2000 och 2000–2005. Statistiskt signifikanta variabler är skuggade. T-värden baserade på robusta standard errors inom parentes. Modellerna är skattade som poolade OLS regressioner över 72
FA-regioner och två tidsperioder. Samtliga modeller inkluderar dummyvariabel för tidsperiod.
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Avsaknaden av signifikanta effekter kan heller inte förklaras av någon betydande samvariation med andra förklarande variabler. Möjligen avspeglar resultatet
att rumsliga beroendeförhållanden inte nödvändigtvis följer en logik som går ut
på att det är spridningseffekter från de mest näraliggande regionerna som har
störst betydelse för tillväxten.
När det gäller det alternativa måttet på extern regional marknadspotential tyder
resultaten på en negativ och statistiskt signifikant effekt på tillväxten av avstånd
till Stockholm. Det verkar alltså som att regionala beroendeförhållanden och
lägesegenskaper framför allt hänger samman med regioners lokalisering i förhållande till huvudstadsregionen.
Slutligen redovisas i Tabell 3-6 resultat från specifikationer som inkluderar förklarande variabler från samtliga tidigare berörda grupper. Ännu en gång understryks att regioner med lägre initial arbetsproduktivitet uppvisar högre tillväxt. I
övrigt tjänar modellformuleringarna närmast till att belysa problemet med samvarierande förklarande variabler i tillväxtmodeller. Den enda statistiskt signifikanta effekten i övrigt är en positiv påverkan på tillväxt av befolkningsstorlek.
Att resultaten är så pass känsliga för hur tillväxtmodellen specificeras är kanske
inte så förvånande givet det korta tidsspann som analysen fokuserar på. Det är
svårt att erhålla robusta estimat med så lite tidsvariation i de förklarande variablerna och så pass begränsade möjligheter att hantera den tidsdynamik som följer

Tabell 3-6 Modell med komplett uppsättning förklarande variabler.
(1)

(2)

Initial arbetsproduktivitet

–0,32
(–4,14)

–0,34
(–4,47)

Andel högutbildade:
tekniker och naturvetare

0,01
(1,16)

0,01
(1,33)

Andel unga i arbetsför ålder

–0,02
(–0,61)

–0,02
(–0,70)

Strukturindex

–0,01
(–0,06)

–0,04
(–0,32)

0,01
(2,55)

0,02
(2,74)

Avstånd till Stockholm

–0,00
(–1,23)

0,00
(0,15)

Dummy för Stockholm

Nej

Ja

Förklaringsgrad (R )

0,89

0,90

Antal observationer

144

144

Befolkningsstorlek

2

Anm: Beroende variabel är genomsnittlig årlig tillväxt i real arbetsproduktivitet för delperioderna
1995–2000 och 2000–2005. Statistiskt signifikanta variabler är skuggade. T-värden baserade på robusta standard errors inom parentes. Modellerna är skattade som poolade OLS regressioner över 72
FA-regioner och två tidsperioder. Samtliga modeller inkluderar dummyvariabel för tidsperiod.

Regioner belägna
nära Stockholm
upplever positiva
spridningseffekter.
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av att vissa variabler sannolikt påverkar tillväxten först med betydande tidsförskjutning. Internationell empirisk forskning tyder också på att varierande resultat beroende på tillväxtmodellens specifikation snarare är regel än undantag.97

Sammanfattning
Tidigare kapitel har visat att tillväxten under den senaste tioårsperioden varierat
betydligt mellan landets 72 FA-regioner. I det här avsnittet har vi med hjälp av
en enkel modell för ekonomisk tillväxt analyserat vilka faktorer som förklarar
de regionala skillnaderna i tillväxt. Vi har pekat på några klassiska metodproblem i empirisk tillväxtforskning som manar till försiktighet i tolkningen av
resultat. Det handlar bland annat om dubbelriktade orsakssamband och samvariation mellan förklarande variabler. Vår analys har också den begränsningen
att den spänner över en tidsperiod som i tillväxtsammanhang får betraktas som
tämligen kort. Givet dessa reservationer kan resultaten från analysen sammanfattas enligt följande:
•

Modeller som inkluderar olika strukturella egenskaper hos regioner indikerar förhållandevis entydigt att regioner med lägre initial arbetsproduktivitet
uppvisar en högre tillväxttakt. De senaste tio årens utveckling karaktäriseras
alltså av så kallad betingad konvergens.

•

I allmänhet visar resultaten på positiva effekter på tillväxt av andelen högutbildade i befolkningen.

•

Tillväxten tycks också befrämjas av ett diversifierat näringsliv, med en
mångfald av branscher och arbetsställen.

•

Resultaten pekar vidare på positiva effekter på tillväxten av befolkningsstorlek och befolkningstäthet.

•

Regioner som är belägna nära Stockholm tycks vidare kunna dra nytta av
positiva spridningseffekter från huvudstadsregionen.

•

På grund av hög samvariation mellan många av de förklarande variablerna
är resultaten relativt känsliga för olika alternativa modellspecifikationer.

Inom- och mellanregional strukturomvandling
Tjänstesektorns andel
av sysselsättning
har ökat under det
senaste decenniet.

I avsnittet i kapitel 2 om det regionala näringslivets struktur och dynamik kunde
två tydliga fenomen observeras. Det första är att tjänstesektorns andel av sysselsättningen har ökat under det senaste decenniet, vilket visas i Tabell 3-7.
Av tabellen framgår att det framför allt är inom kategorin blandade tjänster som
sysselsättningsandelen ökat markant. Alla varuproducerande sektorer har minskat sina sysselsättningsandelar.

97

Se t ex Levine och Renelt (1992), Sala-i-Martin (1997) och Florax et al (2002).
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Tabell 3-7 Sektorernas andel av sysselsättningen, 1994 och 2005, procent.
Sektor

Andel 1994

Andel 2005

A: Jordbruk, skogsbruk, fiske

2,4

1,9

B: Tillverkning och utvinning

19,3

17,1

1,0

1,0

C: Energi, vatten, avlopp
D: Byggverksamhet

5,9

6,0

E: Företagsinriktade tjänster

14,7

18,6

F: Blandade tjänster

13,1

12,4

G: Hushållsinriktade tjänster

41,8

41,7

1,7

1,3

H: Näringsgren okänd
Källa: RAMS.

Tabell 3-8 Regionfamiljernas andel av sysselsättningen 1994 och 2005, procent.
Regionfamilj

Andel 1994

Andel 2005

Storstadsregioner

45,6

48,4

Regionala centra med universitet

17,7

16,9

Övriga regionala centra

22,0

21,3

Lokala centra – varuproducerande

4,0

3,8

Lokala centra – tjänsteproducerande

3,6

3,3

Småregioner – varuproducerande

3,3

3,0

Småregioner – tjänsteproducerande

3,6

3,2

Källa: RAMS.

Det andra tydliga fenomenet avseende den regionala strukturen och dess förändring under de senaste tio åren, är att storstadsregionerna har ökat sina andelar av
sysselsättningen, vilket visas i Tabell 3-8.

Storstadsregionerna
har ökat sina andelar
av sysselsättningen.

Samtliga regionfamiljer utom storstadsregionerna har en mindre andel av sysselsättningen 2005 jämfört med 1994.
Dessa två fenomen, i form av en förskjutning av sysselsättningen till förmån
för tjänster och större regioner, är relaterade till varandra. De större regionerna
med storstadsregioner är generellt sett mer tjänsteintensiva. Det innebär att en
strukturförändring till storstadsregionernas förmån i sig leder till en ökad andel
sysselsatta i tjänstesektorerna i riket som helhet.
Frågan som ska belysas i detta avsnitt är hur förändringen mot en större andel
tjänster i näringsstruktur på nationell nivå dels beror på en förskjutning av sysselsättningen mellan regioner med olika sysselsättningsstruktur, dels beror på en
förändring av sysselsättningsstrukturen inom regioner.
Betydelsen av den mellan- respektive inomregionala strukturförändringen för
den nationella strukturförändringen, undersöks med hjälp av en shift-share-analys.98 Med denna metod är det möjligt att dela upp förändring av andelen sysselsatta i en viss sektor på nationell nivå i två delar:

98

Se appendix 4 för en detaljerad redogörelse av metoden.

En förskjutning av
sysselsättningen till
förmån för tjänster
och större regioner
är relaterade
till varandra.
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Figur 3-1 Förändring av sysselsättningsandelar 1994–2005 fördelad på inom- respektive mellanregional förändring och sektor.
0,05

0,04

Andelsförändring

0,03

0,02

0,01

0

–0,01

Energi,
vatten,
avlopp

Jordbruk,
skogsbruk,
fiske

Byggverksamhet

Företagsinriktade
tjänster

Blandade
tjänster

Hushållsinriktade
tjänster

Näringsgren
okänd

–0,02

–0,03

Tillverkning
och
utvinning

Sektor
4OTALT

)NOMREGIONAL

-ELLANREGIONAL

Källa: Egna bearbetningar av RAMS.

•

En del som beror på att sysselsättningen förskjuts mellan regioner, det vill
säga att regionernas andelar av den totala sysselsättningen förändras. Denna
effekt kallas här för den mellanregionala effekten.

•

En del som beror på att sysselsättningen förskjuts inom regionerna, det vill
säga att regionens sysselsättningsstruktur förändras. Denna effekt kallas här
för den inomregionala effekten.

I Figur 3-1 visas hur förändringen av sysselsättningsandelen på nationell nivå i
de åtta branscherna fördelas på den mellan- respektive inomregionala effekten.

Förändringen i
sysselsättning är
i alla sektorer till
stor del beroende
av regionala
strukturförändringar.

Strukturförändring
av sysselsättningen
som skett beror på
att sektorn ökat sin
andel generellt sett
inom alla regioner.

Förändringen av sysselsättningsandelarna mellan 1994 och 2005 är i alla sektorer till största delen beroende av förändringar av strukturen inom regionerna, det
vill säga att den inomregionala effekten är dominerande. Den mellanregionala
effekten är betydligt mindre, till stor del för att förändringen av sysselsättningen
mellan regionerna har varit betydligt mindre än förändringen mellan sektorer.
Den mellanregionala effekten verkar åt samma håll i alla sektorer utom i blandade tjänster, där den mellanregionala effekten varit positiv men motverkats av
en negativ inomregional effekt. Detta innebär att sysselsättningsförändringen
förskjutits från regioner med lägre andel sysselsatta i blandade tjänster till regioner med en högre andel sysselsatta i denna sektor, men att strukturförändringen
inom regionerna gått i motsatt riktning, mot en lägre andel sysselsatta i blandade
tjänster.
Den slutsats som kan dras av analysen är att den strukturförändring av sysselsättningen som skett till förmån för främst företagsinriktade tjänster till största
delen beror på att denna sektor ökat sin andel generellt sett inom alla regioner,
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och att förskjutningen av sysselsättning mellan regioner endast haft en mindre
betydelse. Den mellanregionala effekten har dock verkat i samma riktning som
den inomregionala, både när det gäller ökningen av andelen företagsinriktade
tjänster och minskningen av andelen sysselsatta inom tillverkningsindustrin.

Den regionala strukturens betydelse för
sysselsättningsutvecklingen
Analysen i kapitel 2 visar också på en stor variation i sysselsättningsstruktur mellan olika regioner. Näringslivsstrukturen i en region är resultaten av en långvarig
historisk process och det tar lång tid innan den förändras på ett genomgripande
sätt. En intressant fråga i detta sammanhang är vilken betydelse skillnaderna i
sysselsättningsstruktur har för regionernas totala sysselsättningsutveckling, givet att sysselsättningen i olika sektorer har utvecklas i olika takt på nationell
nivå. Med andra ord kan en viss näringslivsstruktur vara en tillgång eller en
börda, beroende på om regionen har en relativt hög andel sysselsatta i en sektor
med hög eller låg tillväxttakt på den nationella nivån.
Denna fråga kan belysas med hjälp av en dekomponeringsanalys som använts
relativt ofta inom forskning och analys av regional strukturförändring. I korthet
består denna analys av att sysselsättningsförändringen i en viss bransch och en
viss region delas in i tre delar:99
•

En nationell komponent som är den sysselsättningsförändring som skulle ha
skett om branschen i regionen hade haft samma sysselsättningsutveckling
som den totala sysselsättningen i landet.

•

En strukturkomponent som utgörs av den sysselsättningsförändring som
skulle ha skett i branschen på regional nivå om sysselsättningsutvecklingen
varit samma som i branschen på nationell nivå.

•

En konkurrenskraftskomponent som utgörs av den sysselsättningsförändring som är resultatet av att sysselsättningsutvecklingen i branschen på regional nivå skiljer sig från branschutvecklingen på nationell nivå. Om denna
är positiv innebär det att branschen i regionen växer snabbare än motsvarande bransch på nationell nivå, vilket innebär att regionens andel av sysselsättningen i branschen växer.

Genom att summera dessa tre komponenter för alla branscher i regionen får
man en bild av hur strukturen och konkurrenskraften påverkar den totala sysselsättningsutvecklingen i regionen. Om summan av strukturkomponenten är
positiv, innebär det att regionen har en relativt stor andel av sysselsättningen i
branscher som haft en stark sysselsättningsutveckling på nationell nivå, det vill
säga strukturen i regionen i utgångsläget har varit gynnsam för sysselsättningsutvecklingen. Om summan av konkurrenskraftskomponenten är positiv, innebär
det att en relativt stor del av näringslivet i regionen är konkurrenskraftig och att
regionen ökat sin andel av dessa branschers sysselsättning.
99

Se appendix 4 för en utförlig beskrivning av metoden.
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Tabell 3-9 Klassificering av regioner efter komponenter.
Kategori

Strukturkomponent

Konkurrenskraftskomponent

1

+

+

2

+

-

3

-

+

4

-

-

Beroende på om struktur- respektive konkurrenskraftskomponenten är positiv
eller negativ, kan man klassificera regionerna i fyra klasser enligt Tabell 3-9.100
Kategori ett representerar en region som har tillväxt i sysselsättning baserat
både på en gynnsam näringslivsstruktur och på en stark konkurrenskraft. Detta
innebär att regionen karakteriseras av en stark utveckling av sysselsättning och
befolkning.
I kategori två finns regioner som ökar sin sysselsättning tack vare en gynnsam
näringslivsstruktur, men där sysselsättningsutvecklingen dras ned på grund av
att det finns branscher som har lägre tillväxt än det nationella genomsnittet.
Den tredje kategorin representerar en region som har en ogynnsam näringslivsstruktur, det vill säga en hög andel sysselsatta i branscher som växer långsamt. I
regionen finns det branscher som växer snabbare än det nationella genomsnittet,
vilket innebär att regionen ökar sin sysselsättningsandel inom dessa branscher
Slutligen visar kategori fyra på regioner där både struktur och konkurrenskraft
ger negativa bidrag. Denna typ av region släpar efter övriga regioner i landet.
I Tabell 3-10 visas klassificeringen av de 72 FA-regionerna enligt kategorierna i Tabell 3-9. Analysen baseras på en dekomponeringsanalys baserad på åtta
sektorer, samma indelning som används i det föregående avsnittet. Den aggregationsnivå som valts för analysen innebär att det i den uppmätta konkurrenskraftseffekten även finns en effekt som beror på att sammansättningen av den
aggregerade sektorn skiljer sig åt mellan regioner. Detta medför en viss risk att
konkurrenskraftskomponenten överskattas relativt strukturkomponenten.
Det är bara i storstadsregionerna och Umeå som både struktur- och konkurrenskraftskomponenterna är positiva. Dessa regioner är tillväxtregioner som haft en
stark utveckling de senaste tio åren. Endast en region, Älmhult, tillhör kategori
två med ett positivt tillskott från strukturen, men ett negativt bidrag från konkurrenskraftskomponenten. Det positiva bidraget från strukturkomponenten beror
främst på en hög andel sysselsatta inom företagsinriktade tjänster.
I kategori tre finns elva regioner. I dessa regioner har det negativa bidraget från
strukturen kompenserats av att tillväxten i sysselsättningen på branschnivå har
varit högre än det nationella genomsnittet. De flesta regioner i denna kategori
är småregioner eller lokala centra, även om regionala centra också återfinns i
denna kategori.
100 Paraskevopoulos (1974).
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Tabell 3-10 Fördelningen av regioner efter tecken på struktur- respektive konkurrenskraftskomponenten.
Strukturkomponent
-

-

Nyköping
Eskilstuna
Östergötland
Värnamo
Kalmar
Vimmerby
Västervik
Oskarshamn
Gotland
Blekinge
Kristianstad
Borås
Skövde
Bengtsfors
Eda
Karlstad
Torsby
Hagfors
Filipstad
Örebro
Hällefors
Karlskoga
Västerås
Fagersta
Malung
Mora
Falun/Borlänge
Avesta

Konkurrenskraftskomponent

+

Jönköping
Vetlanda
Tranås
Ljungby
Växjö
Halmstad
Trollhättan
Lidköping
Strömstad
Årjäng
Vansbro

+
Stockholm
Malmö
Göteborg
Umeå

Ludvika
Gävle
Söderhamn
Hudiksvall
Ljusdal
Sundsvall
Kramfors
Sollefteå
Örnsköldsvik
Östersund
Härjedalen
Storuman
Lycksele
Dorotea
Vilhelmina
Åsele
Sorsele
Skellefteå
Arvidsjaur
Arjeplog
Luleå
Överkalix
Övertorneå
Haparanda
Pajala
Jokkmokk
Gällivare
Kiruna

Älmhult

Källa: Egna bearbetningar av RAMS.

Slutligen återfinns majoriteten av regionerna i den fjärde kategorin, där sysselsättningsbidraget har varit negativt från både struktur- och konkurrenskraftskomponenten. Regionerna i denna kategori karakteriseras av en svag sysselsättningsutveckling och många ligger perifert belägna i de norra delarna av landet.
I Figur 3-2 visas den geografiska fördelningen av regionerna efter tecknet (positivt eller negativt) på struktur- respektive konkurrenskraftskomponenten
Eftersom de flesta regioner har negativt tecken, avtecknar sig de regioner som
har positivt tecken som ”öar” i det regionala landskapet. Förutom Umeå har alla
regioner i landets norra del negativt tecken.
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Figur 3-2 Fördelningen av regioner efter tecken på branschmix- respektive konkurrenskraftskomponenten.
positiv komponent

positiv komponent

negativ komponent

negativ komponent

Källa: Egna bearbetningar av RAMS.

Sammanfattning
Analysen i detta avsnitt visar följande:
•

Strukturomvandlingen på nationell nivå mot en högre andel sysselsatta inom
tjänster drivs till största delen av en inomregional strukturomvandling, även
om den mellanregionala omvandlingen ger ett bidrag i samma riktning.

•

Endast storstadsregionerna och Umeå har haft ett positivt bidrag från både
struktur- och konkurrenskraftskomponenten.

•

Den regionala divergensen mellan småregioner och storstadsregioner drivs
av att regionerna med sämre sysselsättningsutveckling både har en sysselsättningsstruktur inriktad mot sektorer med lägre sysselsättningstillväxt och
har enskilda sektorer som utvecklats sämre än motsvarande sektorer på nationell nivå.
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Tema

Regionala framtidsbilder

138

Inledning

4

Inledning

Regionala framtidsbilder har blivit allt viktigare. Skälen är flera, inte minst har
de möjliga regionala konsekvenserna av förändringar i befolkningens åldersstruktur, ekonomins globalisering och konsekvenser av klimatförändringen blivit allt mer uppmärksammade. På nationell nivå ligger sådana och andra omvärldsförutsättningar redan till grund för återkommande framtidsbedömningar,
till exempel SCB:s befolkningsprognoser och scenarier för den ekonomiska utvecklingen i finansdepartementets långtidsutredningar.
I samband med långtidsutredningen, LU 2003/04, presenterades även en regional
framtidsbild, framtagen inom ramen för LU:s antaganden och bedömningar101.
I arbetet med långtidsutredningen 2008 ingår däremot inte någon motsvarande
bilaga om den regionala utvecklingen.

Framtidsbilder
är nödvändiga
beslutsunderlag

Framtidsbilder, scenarier eller prognoser för den regionala utvecklingen av befolkning, ekonomi och arbetsmarknad är nödvändiga beslutsunderlag för samhällsplaneringen inom en mängd områden. Ett påtagligt exempel är transportpolitiken och planeringen av åtgärder i transportsystemet.
Beslut om vilka vägar och järnvägar som ska byggas ut ska som regel grundas på bedömningar av investeringsobjektens samhällsekonomiska effektivitet. Sådana bedömningar baseras på bedömningar (prognoser) av framtida resande- och transportvolymer för detaljerade geografiska områden i hela landet.
Utan bedömningar (prognoser) av den regionala fördelningen av befolkning,
produktion, inkomster och sysselsättning kan inga meningsfulla trafikprognoser
genomföras.
Motsvarande villkor gäller för andra sektorer i samhället. För samhällsplaneringen och den regionala utvecklingspolitiken är det därför angeläget att myndigheter och andra aktörer på regional nivå kan utgå från en gemensam framtidsbild av den regionala utvecklingen, och att denna framtidsbild så långt som
möjligt är avstämd mot, och konsistent med, aktuella och officiella scenarier på
nationell nivå.
Ett sådant synsätt har tidigare också tillämpats. Under en 20-årsperiod från
1970-talet bedrevs regionalt prognosarbete i anslutning till arbetet med långtidsutredningen102. Dessa prognoser kan sägas återspegla dåtidens rådande uppfattning på central nivå, att det är möjligt att med ekonometriska modeller göra
detaljerade beskrivningar över den ekonomiska utvecklingen. Denna uppfattning är inte längre rådande. ”Efter hand har möjligheterna att göra detaljerade
prognoser för utvecklingen av delar av ekonomin ifrågasatts, samtidigt som behovet av planering bedömts vara mindre intressant”103.

101 Regional utveckling - utsikter till 2020, Bilaga 3 till LU 2003/04, SOU 2004:34.
102 KTH (1995).
103 www.regeringen.se/sb/d/2379/a/13207

Inledning

Dagens samhällsplanering på regional nivå sker i andra former och med delvis
andra syften jämfört med för 20–30 år sedan. Men behovet av omvärldsanalyser,
framtidsbilder, och scenarier har snarast ökat. Här finns ett dilemma. Förutsättningarna för prognoser, i betydelsen detaljerade förutsägelser om den framtida
samhällsutvecklingen, har blivit allt mer osäkra (om de någonsin förelegat).
Som exemplet transportpolitiken pekar på finns det samtidigt absoluta krav på
detaljerade regionala framtidsbilder.
Syftet med denna rapport är att bidra till diskussionen om möjliga regionala
framtidsbilder, med speciellt intresse kring frågan om regionala konsekvenser
av klimatförändringen.
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Rapporten ska bidra
till diskussion om
möjliga regionala
framtidsbilder.
Basscenariot
tjänar främst som
en referensbild.

I rapporten presenteras två alternativa scenarier för den regionala utvecklingen
i Sverige fram till 2030. Det första scenariot, basscenariot, tjänar huvudsakligen som en referensbild, med syfte att redovisa en möjlig (sannolik) regional
fördelning av befolkning, sysselsättning och ekonomi, utgående från aktuell befolkningsprognos för riket och en given uppsättning aktuella, makroekonomiska
förutsättningar på nationell nivå.
Det andra scenariot, alternativscenariot, har motsvarande syfte, givet en annan
uppsättning makroekonomiska förutsättningar, inom ramen för samma nationella befolkningsprognos. Dessa andra makroekonomiska förutsättningar handlar om konsekvenser av klimatpolitiska åtgärder, med högre utsläppspriser på
koldioxid och högre energipriser.
Vad dessa klimatpolitiska åtgärder innebär i jämförelse med basscenariot, utvecklas närmare i kapitel 5 som behandlar de nationella beräkningsförutsättningarna. I kapitel 6 presenteras den modell, rAps, som används för att generera
scenarier för den regionala utvecklingen. En mer teknisk modellbeskrivning
återfinns i appendix 6. I kapitel 7 och 8 presenteras modellresultaten för respektive scenario, med separata redovisningar för den regionala utvecklingen av
befolkning, sysselsättning och ekonomi. Kapitel 9 innehåller avslutande kommentarer.
För att underlätta tolkningen har modellresultaten för de 72 FA-regionerna
aggregerats till nio regionfamiljer, grupperade efter regionstorlek och regionens
ekonomiska struktur. Aggregeringen ger också en mer robust bild av resultaten för de mindre regionerna. En kompletterande resultatredovisning återfinns i
appendix 5. Där presenteras sammanfattande resultat på FA-regionnivå för regionfamiljerna storstadsregioner och regionala centra samt resultat på aggregerad
nivå för övriga regionfamiljer.

Alternativscenariot
syftar till att mäta
effekterna av
klimatpolitiska
åtgärder.
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Detta kapitel belyser förutsättningarna på nationell nivå, som ligger till grund
för rapportens modellberäknade regionala utveckling i Sverige till år 2030. Den
regionala utvecklingen beskrivs med två scenarier, bas- och alternativscenariot.
Basscenariot utgår från Konjunkturinstitutets (KI) bild för utvecklingen av
svensk ekonomi fram till 2015. Som underlag använder KI den så kallade KIMOD-modellen för aggregerad ekonomisk-politisk analys och makroekonomiska scenarier på medellång sikt. För perioden 2015–2030 används ett scenario
som grundar sig på beräkningar med KI:s allmänna jämviktsmodell EMEC. Alternativscenariot utgår från det känslighetsalternativ med antagande om högre
framtida utsläppspris på koldioxid som presenteras av KI i ”Samhällsekonomiska kalkyler för Kontrollstation 2008”. Även dessa beräkningar är utförda av
KI med hjälp av EMEC-modellen.

Basscenariot baseras
på KI:s bild för
utvecklingen av
svensk ekonomi.

Det framtida utsläppspriset antas i alternativscenariot vara 30 euro per ton koldioxid år 2015 och 25 euro per ton koldioxid år 2025. Till detta antagande om
utsläppspris kopplas också ett antagande om det framtida elpriset. År 2015 antas elpriset uppgå till 39 öre/kWh och år 2025 antas elpriset uppgå till 38 öre/
kWh.104 I basscenariot antas att utsläppspriset är 30 till 40 procent lägre, och att
elpriset är cirka tio procent lägre jämfört med alternativscenariot. Nedan sammanfattas den makroekonomiska utvecklingen på medellång och lång sikt enligt
de två scenarierna.
Basscenariot fram till 2015 motsvarar den utveckling på medellång sikt som
KI ger av svensk ekonomi. Den ekonomiska utvecklingen bedöms enligt detta
alternativ bli relativt stark till följd av ökad produktivitet i näringslivet och ökad
sysselsättning. BNP beräknas växa med 2,8 procent per år fram till 2015. Den
privata konsumtionen växer i snabbare takt medan den offentliga konsumtionen
bedöms växa i betydligt långsammare takt än BNP. Vidare bedöms investeringarna utvecklas positivt med en årlig tillväxt motsvarande 4,2 procent fram till år
2015. Arbetskraftsutbudet antas öka och den relativa arbetslösheten minska, vilket resulterar i en årlig sysselsättningsökning med nästan 0,6 procent, vilket i sin
tur motsvaras av en ökning i antalet arbetade timmar med 0,7 procent per år.

BNP beräknas växa
med 2,8 procent per
år fram till 2015.

Under perioden 2015–2030 antas BNP-tillväxten avta, med en genomsnittlig
tillväxt på 2,1 procent per år. Den privata konsumtionen antas fortsätta att växa
i snabbare takt än BNP medan den offentliga konsumtionen antas växa i samma
takt som under föregående period. Den årliga tillväxten i investeringar antas
minska kraftigt medan exporten bedöms fortsätta växa relativt kraftigt. Befolkningen kommer enligt SCB:s prognos att fortsätta växa fram till år 2030 och
i nästan samma takt som under perioden fram till år 2015. Sysselsättningen,
mätt som antalet arbetade timmar, bedöms öka i en betydligt svagare takt under

2015–2030 antas
BNP-tillväxten avta,
med en genomsnittlig
tillväxt på 2,1
procent per år.

104

Såväl utsläppspriset som elpriset antas ligga kvar på 2025 års nivå under resten av prognosperioden till år 2030.
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Tabell 5-1 Årlig procentuell förändring av försörjningsbalansen enligt bas- respektive alternativscenariot, 2005–2003.
Basscenario
2005–2015
2015–2030

Alternativscenario
2005–2015
2015–2030

BNP

2,8

2,1

2,3

2,1

Privat konsumtion

3,1

2,7

2,6

2,7

Offentlig konsumtion

0,8

0,8

0,6

0,8

Investeringar

4,2

2,1

4,2

2,1

Export

5,0

4,9

5,1

4,9

Import

5,5

5,2

5,5

5,2

Befolkning

0,5

0,4

0,5

0,4

Sysselsättning

0,6

..

..

..

Arbetade timmar

0,7

0,1

0,1

0,1

Källa: KI, Svensk ekonomi 2010–2015 och KI, Samhällsekonomiska kalkyler för Kontrollstation 2008.

perioden 2015–2030, till följd av svagare ekonomisk tillväxt och att arbetskraftutbudet minskar.

Scenarierna
skiljer sig när det
gäller den privata
konsumtionen.

Alternativscenariot skiljer sig från basscenariot framför allt avseende den privata konsumtionen, som försvagas till följd av högre utsläppspris på koldioxid
och stigande elpriser. Detta medför en viss avmattning av den ekonomiska tillväxten. BNP antas växa med 2,4 procent per år fram till 2015, jämfört med
2,8 procent per år för motsvarande period i basscenariot. Förutom en svagare
tillväxt för privat konsumtion beräknas även den offentliga konsumtionen öka
långsammare än i basscenariot.
Övriga komponenter i försörjningsbalansen beräknas inte nämnvärt påverkas av
högre utsläppspris och stigande elpriser. Sysselsättningen (antal arbetade timmar) antas dock växa i betydligt långsammare takt jämfört med basscenariot.
Befolkningsutvecklingen är enligt förutsättningarna densamma i de båda scenarierna.
I alternativscenariot antas utsläppspriset sjunka från 30 euro per ton koldioxid
år 2015 till 25 euro per ton koldioxid år 2025 och det stigande elpriset antas
stagnera för att 2025 ligga på en nivå strax under 2015 års elpris. Detta bidrar
till att den makroekonomiska utvecklingen i alternativscenariot under perioden
2015–2030 i princip återspeglar utfallet i basscenariot.

Framskrivningarna
görs under
förutsättningen
om en oförändrad
politik i övrigt.

I återstoden av detta kapitel beskrivs utförligare de modeller som ligger till grund
för respektive nationella scenario. Dessutom beskrivs det nationella utfallet av
respektive scenario.
För bägge scenarierna gäller det även att framskrivningarna görs under förutsättningen om en oförändrad politik i övrigt. Detta innebär att det inte tas någon
hänsyn till att utvecklingen fram till 2030 troligen kommer att mötas av förändringar i till exempel regionalpolitik, arbetsmarknadspolitik eller transfereringssystem. En viktig anledning till att framtidsscenarier sällan slår in är just detta
att politiken förändras och att olika aktörer förändrar sitt beteende från vad som
antas för scenarieförloppet.
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Basscenario
Basscenariot fram till 2015 baseras på den bild av utvecklingen på medellång
sikt som KI ger av svensk ekonomi. Som underlag använder KI den så kallade KIMOD-modellen som är en dynamisk, allmän jämviktsmodell av den
svenska ekonomin, avsedd för aggregerad ekonomisk-politisk analys och makroekonomiska scenarier på medellång sikt. För en framskrivning av basscenariot
2015–2030 används de nationella beräkningsförutsättningarna enligt Referensalternativet i KI:s ”Samhällsekonomiska kalkyler för Kontrollstation 2008”,
baserade på resultat från en annan modell, EMEC.

Basscenario till 2015
KIMOD-modellen är en makroekonomisk modell, vilket innebär att den är
starkt aggregerad. Därigenom antas alla företag i modellen vara likadana, och
detsamma gäller hushållen. Den offentliga sektorn antas vara konsoliderad, vilket innebär att ingen uppdelning görs mellan stat, kommuner och landsting.
Vidare är modellen dynamisk. Det innebär att investeringar och sparande under
en period påverkar framtida produktions- och konsumtionsmöjligheter och att
alla beslutsfattare beaktar detta. KIMOD är en jämviktsmodell i två avseenden.
Dels sätts priserna varje period så att utbud motsvarar efterfrågan på samtliga
marknader utom arbetsmarknaden. Dels har modellen en väl definierad långsiktig jämvikt, en så kallad ”steady state”, till vilken ekonomin alltid närmar sig.
På lång sikt antas aktörerna i modellen ha full information om det långsiktiga
jämviktsläget och ekonomins anpassning mot denna jämvikt. Den långsiktiga
jämvikten karakteriseras av att alla stockar, liksom flöden, är konstanta som andel av BNP samt att alla relativpriser är konstanta. I den långsiktiga jämvikten
befinner sig ekonomin på en balanserad tillväxtbana med konstant tillväxttakt.
På kort sikt är priser och löner stela och marknadsaktörerna har inte tillgång till
perfekt information. De nominella lönerna är mer trögrörliga än företagens priser. Marknader kommer i allmänhet inte att klarera omedelbart, med undantag
för de finansiella marknaderna. De avvikelser från jämvikt som uppkommer är
av konjunkturell karaktär.
I Tabell 5-2 sammanfattas den bild av den makroekonomiska utvecklingen på
medellång sikt som KI ger av svensk ekonomi fram till 2015 på basis av beräkningar med KIMOD-modellen.105 Den ekonomiska utvecklingen fram till 2015
bedöms av KI utvecklas starkare än under 1990-talet till följd av ökad produktivitet i näringslivet och starkare utveckling av sysselsättningen. BNP växer med
2,8 procent årligen fram till 2015.
Den privata konsumtionen antas vara högre än vad den varit under 1980- och
1990-talen och växer i snabbare takt än BNP, med 3,1 procent per år fram till år
2015. Däremot antas den offentliga konsumtionen växa i betydligt långsammare

105

Baseras på den bild om det framtida konjunkturläget som KI publicerade i augusti 2007.

Den ekonomiska
utvecklingen fram
till 2015 antas
utvecklas starkare
än under 1990-talet.
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Tabell 5-2 Försörjningsbalansen för perioden 2005–2015 enligt basscenariot.
Årlig procentuell förändring
2005–2015
BNP

2,8

Privat konsumtion

3,1

Offentlig konsumtion

0,8

Investeringar

4,2

Export

5,0

Import

5,5

Befolkning

0,5

Sysselsättning

0,6

Arbetade timmar

0,7

Källa: KI, Svensk ekonomi 2010–2015.

takt än BNP. Vidare bedömer KI att investeringarna kommer att utvecklas positivt med en årlig tillväxt motsvarande 4,2 procent fram till 2015.

2015 antas Sveriges
befolkning uppgå till
drygt 9,5 miljoner
människor.

Antaganden om befolkningsutvecklingen fram till år 2015 baseras på Statistiska Centralbyråns (SCB) senaste prognos från juni 2007. Enligt denna prognos
kommer Sveriges befolkning år 2015 att uppgå till drygt 9,5 miljoner människor,
vilket motsvarar en ökning med närmare 460 000 personer från 2005 års nivå.
Enligt KI:s bedömning antas arbetskraftsutbudet öka och den relativa arbetslösheten minska fram till år 2015. Därmed ökar sysselsättningen med drygt
250 000 personer, vilket motsvarar en årlig sysselsättningsökning med nästan
0,6 procent. Antal arbetade timmar antas öka med 0,7 procent per år under samma period.

Den kraftiga produktivitetsökning som
skett antas inte hålla
i sig under perioden
fram till år 2015.

Den historiskt sett mycket kraftiga produktivitetsökning som skett under 2000-talets första hälft antas inte hålla i sig under perioden fram till år 2015. KI:s produktivitetsantaganden och antaganden om förutsättningar på världsmarknaden
skiljer sig åt mellan olika sektorer. Det leder till att tillväxttakten, mätt som årlig
procentuell förändring av förädlingsvärdet, varierar mellan sektorer för perioden. Inom tillverkningsindustrin är det framför allt verkstadsindustrin som utmärks av en förväntat hög tillväxttakt. Även läkemedelsindustri, kemisk industri
och byggnadsindustri förväntas ha en hög tillväxttakt fram till år 2015. För branscherna massa-, pappers- och grafisk industri, järn- och stålverk samt metallverk
antas förädlingsvärdet växa i lägre takt än genomsnittet för näringslivet, vars
årliga tillväxttakt enligt KI antas bli 2,9 procent fram till år 2015.

Basscenario till 2030
För perioden 2015–2030 finns det inga aktuella nationella scenarier. Beräkningar
med KI:s allmänna jämviktsmodell EMEC (Environmental Medium term Economic model) har därför fått ligga till grund för basscenariot för denna period.
EMEC är en statisk, allmän jämviktsmodell. Modellen har 26 näringslivssektorer och en offentlig sektor. Företag, hushåll och offentlig sektor efterfrågar
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33 sammansatta varor och tjänster som insatsvaror, investeringar eller privat
konsumtion. Tillgången på arbetskraft, priset på kapital och arbetsproduktivitetens utveckling är exogent givna utanför modellen. Alla produktionsfaktorer
antas vara fritt rörliga mellan de olika näringslivssektorerna och den offentliga
sektorn. Vidare antas fri konkurrens råda på samtliga marknader och inga stordriftsfördelar råder i produktionen.
Näringslivets aktivitet och hushållens konsumtion medför miljöföroreningar. I
första hand är det olika slags förbränning som medför utsläpp av koldioxid,
svaveldioxid, kväveoxid och partiklar men även produktionsprocesser bidrar till
luftutsläpp. Styrkan i den ekonomiska tillväxten styrs i modellen av tillgången
på produktionsfaktorer (arbetskraft och kapital) och på teknisk utveckling, mätt
som arbetsproduktivitet. Det är möjligt att låta begränsningar för miljöutsläpp
inverka på tillväxtens storlek och inriktning.

Näringslivets aktivitet
och hushållens
konsumtion medför
miljöföroreningar.

Basscenariot för perioden 2015–2030 utgår från referensalternativet i KI:s rapport ”Samhällsekonomiska kalkyler för Kontrollstation 2008”, som baseras
på resultat från EMEC. Produktivitetstillväxten för perioden 2015–2030 antas
hamna mellan de historiska trenderna för perioderna 1980–1990 och 1990–2000.
Detta referensalternativ innehåller ett grundantagande om utsläppspriset 20 euro
per ton koldioxid för 2015 och 15 euro per ton koldioxid år 2025. Till detta
utsläppspris hör också antagande om det framtida elpriset för år 2015 (35 öre/
kWh) och år 2025 (34 öre/kWh).
Den makroekonomiska utvecklingen under perioden 2015–2030 antas precis som
för perioden 2005–2015 bli starkare än under 1990-talet. Detta beror framför allt
på ökad produktivitet i näringslivet och starkare utveckling av sysselsättningen.
För perioden 2015–2030 antas BNP växa med 2,1 procent årligen, vilket är en
svagare tillväxt jämfört med perioden 2005–2015. Den privata konsumtionen
antas växa snabbare än BNP men långsammare än under perioden 2005–2015.
Den offentliga konsumtionen antas växa i samma takt som under föregående
period, medan tillväxten i investeringar antas bli halverad jämfört med perioden
2005–2015. Investeringarna ökar dock betydligt snabbare än under 1990-talet.
Exporten antas fortsätta växa relativt kraftigt, med 4,9 procent årligen.
Befolkningen kommer enligt SCB:s prognos att fortsätta att växa fram till år
2030. Enligt SCB kommer Sveriges befolkning då att uppgå till knappt 10,1
miljoner människor. Det innebär att befolkningen förväntas öka med 0,4 procent
årligen under perioden 2015–2030.
Enligt antagandet i ”Samhällsekonomiska kalkyler för Kontrollstation 2008”,
som ligger till grund för basscenariot under perioden 2015–2030, ökar antalet
arbetade timmar med i genomsnitt knappt 0,1 procent årligen. Detta är en betydligt lägre tillväxttakt jämfört med perioden 2005–2015 för vilken KI antar att
antalet arbetade timmar kommer att öka med 0,7 procent årligen.106 En bidrag-

106 Enligt Svensk ekonomi 2010-2015 från KI i augusti 2007.

Den makroekonomiska utvecklingen
under perioden
2015–2030 antas
bli starkare än
under 1990-talet.

Befolkningen antas
fortsätta att växa
fram till år 2030.
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Tabell 5-3 Försörjningsbalansen för perioden 2015–2030 enligt basscenariot.
Årlig procentuell förändring
2015–2030

2005–2015
BNP

2,8

2,1

Privat konsumtion

3,1

2,7

Offentlig konsumtion

0,8

0,8

Investeringar

4,2

2,1

Export

5,0

4,9

Import

5,5

5,2

Befolkning

0,5

0,4

Sysselsättning

0,6

..

Arbetade timmar

0,7

0,1

Källa: KI, Svensk ekonomi 2010–2015 och KI, Samhällsekonomiska kalkyler för Kontrollstation 2008.

ande faktor till att ekonomin växer starkare fram till 2015 jämfört med perioden 2015–2030 är det högre arbetskraftsutbudet under den första perioden. En
anledning är att den äldre arbetskraftens förvärvsintensitet antas öka under den
perioden, sett ur ett historiskt perspektiv.
Jämfört med perioden fram till 2015 antas förädlingsvärdet, för de 26 näringslivssektorer som ingår i EMEC-modellen, under perioden 2015–2030 växa i en
generellt lägre takt. För näringslivet totalt antas den årliga förändringen av förädlingsvärdet uppgå till 2,3 procent under perioden, vilket är en lägre tillväxttakt
än de 2,9 procent som näringslivet totalt antas växa med.

Alternativscenario
För Sverige
kommer framtida
klimatförändringar
föra med sig positiva
och negativa effekter.

För Sverige, liksom för andra nordliga länder, kommer framtida klimatförändringar att föra med sig både positiva och negativa effekter. En vanlig bedömning
är att klimatet i exempelvis Mälardalen kommer att likna det som råder i norra
Frankrike i dag, men med mer nederbörd. Det medför att risken för översvämning, ras, skred och erosion kommer att öka på många håll i landet. Samtidigt
ökar skogstillväxten, och Sveriges energibalans förbättras i och med att vattenkraftpotentialen ökar, samtidigt som energibehovet för uppvärmning kan minska
med 30 procent mot slutet av seklet.

Alternativscenariot
utgår från
klimatpolitiska
åtgärder.

Alternativscenariot i denna rapport utgår från klimatpolitiska åtgärder. Den nationella utvecklingen fram till år 2015 respektive år 2030 baseras på det känslighetsalternativ med antagande om högre framtida utsläppspris på koldioxid som
presenteras av KI i ”Samhällsekonomiska kalkyler för Kontrollstation 2008”.
Även dessa beräkningar är utförda av KI med hjälp av EMEC-modellen.
Det framtida utsläppspriset antas vara 30 euro per ton koldioxid år 2015 och 25
euro per ton koldioxid år 2025. Till detta antagande om utsläppspris kopplas
också ett antagande om det framtida elpriset, som antas uppgå till 39 öre/kWh
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Tabell 5-4 Utsläppspris och elpris i 2004 års priser enligt basscenario och alternativscenario.
Utsläppspris för koldioxid(€/ton)
2015
2025

Elpris (öre/kWh)
2015
2025

Basscenario

20

15

35

34

Alternativscenario

30

25

39

38

Källa: KI, Samhällsekonomiska kalkyler för Kontrollstation 2008.

år 2015 och 38 öre/kWh år 2025.107 Som framgår av Tabell 5-4 antas i alternativscenariot att såväl det framtida utsläppspriset för koldioxid som elpriset är
högre än i basscenariot år 2015 och år 2030.
Tabell 5-5 Försörjningsbalansen för perioden 2002–2015 enligt basscenario respektive alternativscenario.
Årlig procentuell förändring
Alternativscenario
Basscenario
BNP

2,4

2,8

Privat konsumtion

2,6

3,1

Offentlig konsumtion

0,6

0,8

Investeringar

4,2

4,2

Export

5,1

5,0

Import

5,5

5,5

Befolkning

0,5

0,5

..

0,6

0,1

0,7

Sysselsättning
Arbetade timmar

Källa: KI, Svensk ekonomi 2010–2015 och KI, Samhällsekonomiska kalkyler för Kontrollstation 2008.

Alternativscenario till 2015
Den makroekonomiska utvecklingen i alternativscenariot skiljer sig något från
basscenariot. I alternativscenariot bidrar antagandet om högre utsläppspris för
koldioxid samt högre elpris till en avmattning av den ekonomiska tillväxten. Det
är framför allt utvecklingen av den privata konsumtionen som försvagas, vilket
medför en viss avmattning av den ekonomiska tillväxten. Enligt alternativscenariot antas BNP växa med 2,4 procent årligen fram till 2015 jämfört med en
årlig tillväxt på 2,8 procent för motsvarande period enligt basscenariot. Bland de
övriga komponenterna i försörjningsbalansen framgår att investeringar, export
och import inte påverkas nämnvärt av högre utsläppspris och stigande elpriser.
Befolkningsutvecklingen har förutsatts vara densamma som i basscenariot. Sysselsättningen mätt som antal arbetade timmar antas dock växa i betydligt långsammare takt jämfört med i basscenariot. Fram till 2015 antas den årliga tillväxten i antal arbetade timmar uppgå till 0,1 procent, jämfört med basscenariots
antagande om en årlig tillväxt i antal arbetade timmar motsvarande 0,7 procent.

107

Såväl utsläppspriset som elpriset antas ligga kvar på 2025 års nivå under resten av prognosperioden, d v s till år
2030.

Antagandet om
högre utsläppspris
för koldioxid och
högre elpris bidrar
till en avmattning
av tillväxten.
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Den svagare
ekonomiska tillväxten
bidrar till lägre
tillväxttakter för
enskilda sektorer.

Antaganden om högre utsläppspris på koldioxid och stigande elpriser till 2015
leder till ökad övergång till fjärrvärme och kraftig tillväxt för värmeverken. Det
stigande elpriset påverkar även tillväxten inom elintensiva sektorer som järnoch stålverk samt metallverk. Näringslivssektorernas utveckling i basscenariot
respektive alternativscenariot uppvisar dock påfallande strukturella likheter.
De sektorer som i basscenariot uppvisar den starkaste tillväxten av förädlingsvärdet, som exempelvis verkstads-, läkemedels-, kemiskoch byggnadsindustri,
är också de sektorer som utvecklas starkast i alternativscenariot. Den svagare
ekonomiska tillväxten i alternativscenariot bidrar dock till generellt sett lägre
tillväxttakter för enskilda sektorer. För näringslivet totalt antas den årliga tillväxten av förädlingsvärdet till 2015 försvagas endast marginellt jämfört med
basscenariot.

Alternativscenario till 2030
Den makroekonomiska utvecklingen
under perioden
2015–2030
återpeglar utfallet
i basscenariot.

I alternativscenariot antas utsläppspriset sjunka från 30 euro per ton koldioxid
2015 till 25 euro per ton koldioxid 2025 och det stigande elpriset antas stagnera
för att 2025 ligga på en nivå strax under 2015 års elpris. Detta bidrar till att den
makroekonomiska utvecklingen i alternativscenariot under perioden 2015–2030
i princip återspeglar utfallet i basscenariot vilket framgår av Tabell 5-6.
Tabell 5-6 Försörjningsbalans för perioden 2015–2030 enligt alternativ- och basscenariot.
Årlig procentuell förändring
Alternativscenario
Basscenario
BNP

2,1

2,1

Privat konsumtion

2,7

2,7

Offentlig konsumtion

0,8

0,8

Investeringar

2,1

2,1

Export

4,9

4,9

Import

5,2

5,2

Befolkning

0,4

0,4

Sysselsättning
Arbetade timmar

..

..

0,1

0,1

Källa: KI, Samhällsekonomiska kalkyler för Kontrollstation 2008.

Sysselsättningen, mätt som antal arbetade timmar, antas växa med en något svagare årlig tillväxttakt jämfört med perioden fram till år 2015. Den årliga tillväxttakten i antalet arbetade timmar under perioden 2015–2030 antas uppgå till 0,1
procent, vilket motsvarar tillväxttakten i basscenariot för samma period.

Tillväxten av
förädlingsvärdet
i energiintensiva
och elintensiva
sektorer hämmas
av högre priser för
utsläpp och el.

Avslutningsvis kan det konstateras att det finns en skillnad i strukturutvecklingen
jämfört med basscenariot till följd av antagande om högre utsläppspris på koldioxid och högre elpriser i alternativscenariot. Tillväxten av förädlingsvärdet i
energiintensiva och elintensiva sektorer hämmas i större utsträckning än i andra
sektorer av högre utsläppspriser och elpriser. Tillväxten av förädlingsvärdet för
transportsektorer och tjänstesektorer tenderar dock att förbli opåverkad av de
nämnda prisökningarna.
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6

En beskrivning av rAps
flerregionala modell

I detta kapitel beskrivs den principiella uppbyggnaden och funktionssättet hos
rAps-modellen. Den läsare som är intresserad av resultaten från scenarioanalyserna kan gå direkt till kapitel 7. För den modelltekniskt intresserade läsaren
finns det i appendix 6 en detaljerad beskrivning av rAps-modellen.

rAps, geografisk nivå och tidshorisont
rAps är ett regionalt analys- och prognossystem för användare på såväl central
som regional och lokal nivå. rAps kan användas för konsekvensanalyser, prognoser på kort och lång sikt, policyanalyser, underlag för långsiktigt programarbete – för att bara nämna några användningsområden.
För att möta dessa krav har systemet byggts upp i form av ett antal moduler, där
varje modul sörjer för specifika uppgifter och kan användas mer eller mindre
fristående från övriga moduler.
Modulerna i rAps är grupperade dels efter användarnivå, från nationell till regional och kommunal nivå, dels efter modulens tidshorisont. Modulernas tidshorisont kan indelas i lång respektive medellång sikt. Någon exakt gräns mellan lång och medellång sikt kan inte dras, och indelningen ska främst ses som
en rekommendation. Modulerna är mer eller mindre lämpade för analyser och
prognoser på olika sikt.
Det finns ingen teknisk gräns för raps-modellens tidshorisont. Däremot kan det
diskuteras om det är rimligt att anta att skattade modellsamband är giltiga på
mycket lång sikt och om det finns underlag för scenarioantaganden på mycket
lång sikt.
Figur 6-1 Moduler i rAps modellsystem.
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Figur 6-2 Den flerregionala modellen för medellång sikt kopplar samman regionala modeller för de
72 funktionella analysregionerna (FA).
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Den flerregionala modellen för medellång sikt
Den flerregionala modellen på medellång sikt kopplar samman regionala modeller för de 72 funktionella analysregionerna, FA-regionerna. Denna flerregionala
modell är i första hand avsedd för analyser och prognoser av den regionala utvecklingen som är konsistenta med givna nationella förutsättningar i fråga om
investeringar, utlandsexport, statlig konsumtion med mera.
Kopplingen med de regionala modellerna avser två typer av mellanregionala flöden: flöden av varor och tjänster (export och import) samt flöden av befolkning
(inrikes in- och utflyttning). Den flerregionala modellen ser till att mellanregional export från alla regioner är lika stor som mellanregional import till alla regioner, och att regionernas inflyttning är lika stor som regionernas utflyttning.
I idealfallet skulle en flerregional modell beräkna export, import, in- och utflyttning för alla par av regioner. Detta gör inte rAps. I den flerregionala modellen
hanteras de mellanregionala flödena genom en extraregion, en ”pool”, som förmedlar all mellanregional handel och alla mellanregionala flyttningar.

Grundstenen är den regionala modellen
Den regionala modellen på medellång sikt är en ekonomisk/demografisk modell
som i första hand är avsedd att vara ett analys- och prognosverktyg för användare på regional och kommunal nivå. Även om regionen i princip kan vara en
valfri grupp av kommuner är den i första hand avsedd för regioner som består av
en grupp geografiskt sammanhängande kommuner, till exempel län eller någon
av de 72 lokala FA-regionerna.
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Databas och modellsystem för den regionala modellen är uppbyggda kring variabler av två kategorier, statistik och parametrar. I rAps är en parameter en
variabel som styr beräkningar i modellen, medan statistik är en variabel som
beräknas i modellen. Denna skillnad kan också uttryckas som att en parameter är
en exogen variabel (variabelns värde bestäms utanför modellen) medan statistik
är en endogen variabel (variabelns värde beräknas i modellen). Totalt omfattar
rAps drygt 100 statistikvariabler och drygt 200 parametrar.
Parametrarna kan indelas i tekniska parametrar och scenarioantaganden. De
tekniska parametrarna är fixa och bestämda i samband med uppbyggnaden och
skattningen av modellsambanden. Scenarioantagandena kan indelas i två grupper: makroekonomiska (produktivitetsförändring, exporttillväxt etcetera) respektive demografiska (förändrade fruktsamhetstal och dödsrisker med mera).
Default bestäms dessa parametervärden av nationella scenarioantaganden, men
de kan också ändras av användaren.
Den regionala modellen arbetar med detaljerade data; befolkningen är indelad
efter ålder, kön, födelseland och utbildning. Produktionen är uppdelad på 49
inbördes beroende branscher i produktionssystemet med arbetskraftsefterfrågan
specificerad efter utbildning. Efterfrågan på arbetskraft bestäms i proportion till
bruttoproduktionen i respektive bransch.
Modellen drivs av exogen efterfrågan riktad mot den aktuella regionens produktion. Denna exogena efterfrågan består default av export (från regionen),
bruttoinvesteringar och offentlig konsumtion. Hur dessa efterfrågekomponenter förändras över tiden bestäms av vilka tillväxttakter som antas. Tillväxttalen
baseras på nationella utvecklingstal (till exempel Konjunkturinstitutets bedömningar), men användaren kan också lägga in egna bedömningar. Modellen är
uppbyggd från samband både på kommunal och regional nivå, och består av
fem delmodeller:
•
•
•
•
•

Befolkning
Arbetsmarknad
Regionalekonomi
Bostadsmarknad
Eftermodell för kommuner

Den femte delmodellen beräknar sysselsättningen i kommunerna, arbetspendling samt kommunernas inkomster och utgifter. Den benämns eftermodell till
den regionala modellen, eftersom den enbart bryter ned resultat från regional
nivå till kommunal nivå.
Beräkningarna tar sin utgångspunkt i den första delmodellen (1) Befolkning.
I denna modell beräknas antal födda, döda, åldrande och utbildade ett år, vilket resulterar i en nollframskrivning av befolkningen. Med nollframskrivning
avses en framskrivning av befolkningen utan flyttning. I ett senare steg läggs
nettoflyttningen (skillnaden mellan regionens in- och utflyttning) till framskrivningen. Nettoflyttningen styrs bland annat av föregående års utveckling på arbets- och bostadsmarknaden.
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Figur 6-3 Den regionala modellen för medellång sikt består av fem delmodeller.
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De beräkningar som utförs i befolkningsmodellen används som indata i den
andra delmodellen (2) Arbetsmarknad. Här beräknas preliminära uppgifter om
arbetskraftens storlek samt regionens in- och utpendling, variabler som bland
annat baseras på föregående års utveckling på arbetsmarknaden.
I den tredje delmodellen (3) Regionalekonomi beräknas bruttoproduktion, inkomster och arbetskraftsefterfrågan. Bruttoproduktionen drivs av en exogen
efterfrågan i form av export, bruttoinvesteringar, statlig och kommunal konsumtion. Användaren har också möjlighet att lägga till ytterligare efterfrågekomponenter. Detta sker via så kallade ”nya aktiviteter”. Ett exempel på en ny aktivitet kan vara att användaren lägger till ett större investeringsprojekt till befintlig
exogen efterfrågan.
Tillväxtparametrarna, som styr utvecklingen av efterfrågan, är branschspecifika
och kan göras varierande mellan regioner. En del av investeringsefterfrågan, bostadsbyggandet, beräknas i bostadsmarknadsmodellen (4). I en första beräkning
används föregående års bostadsbyggande som indata för årets bostadsinvesteringar. Ersättningsinvesteringar för kapitalförslitning genereras endogent inom
regionalekonomimodellen (3).
Kommunal konsumtion baseras på befolkningsutvecklingen. I befolkningsmodellen bestäms även förändring av pensioner, barnbidrag och andra transfereringar som genererar exogen inkomst till regionen. Ytterligare en inkomstpost
genereras från nettopendlingen till regionen, som beräknas i arbetsmarknadsmodellen (2).
När arbetskraftsefterfrågan har beräknats i regionalekonomimodellen (3) kompletteras de preliminära beräkningarna i arbetsmarknadsmodellen (2) med antalet arbetslösa i regionen. Antalet arbetslösa bestäms delvis av förändringen i
föregående års arbetskraftsefterfrågan.
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Huvuddelen av bruttoproduktionen i regionalekonomimodellen (3) genereras
endogent. Det sker dels genom hushållens efterfrågan vid förbrukning av dess
disponibla inkomst, dels genom direkt och indirekt efterfrågan mellan producerande branscher. Både hushållens och företagens efterfrågan fördelas på dels den
egna regionen, dels import från övriga regioner i riket och import från utlandet.
Nästa steg är att balansera resultaten från arbetsmarknadsmodellen (2) med resultaten från regionalekonomimodellen (3). Antalet personer i arbetskraften och
nettopendling måste överensstämma med summan av sysselsatta och arbetslösa.
Detta åstadkoms genom att justera den preliminärt beräknade arbetskraften och/
eller nettopendlingen. En justering av nettopendlingen ändrar emellertid den
exogena inkomst som är knuten till nettopendlingen. Detta medför i sin tur att
lösningen i regionalekonomimodellen (3) förändras med avseende på bruttoproduktion och arbetskraftsefterfrågan. För att uppnå en stabil jämvikt görs ett antal
iterationer mellan de båda delmodellerna.
I delmodell (4) Bostadsmarknad beräknas småhuspriser, antalet nya hushåll
samt bostadsbyggande. Hushållsbildningen styrs bland annat av regionens nettoflyttning. Från bostadsmarknadsmodellen sker sedan en återkoppling till befolkningsmodellen avseende fördelning av befolkningen på kommunal nivå, en
fördelning som är kopplad till kommunernas bostadsstock och tillgången på lediga lägenheter.
I den sista delmodellen (5) Efterkommunal modell beräknas sysselsättning och
arbetspendling i respektive kommun, samt kommunala nettointäkter som består
av skatteinkomster, statsbidrag och bidrag från eller avgifter till utjämningssystemet. Benämningen eftermodell förklaras av att den bryter ned resultat från regional till kommunal nivå samt att dess resultat inte tjänar som indata till någon
av de övriga delmodellerna.

Kalibrering av modellen
Kalibreringen av modellen omfattar två huvudmoment. Den version som används här utgår från 2002 som basår medan data föreligger till och med 2005/06.
Först kalibreras därför modellen så att beräkningarna för de första åren så nära
som möjligt överensstämmer med regional statistik för befolkning, sysselsättning, flyttning och pendling. Sedan görs en (mer krävande) kalibrering av modellens parametrar, för att så långt som möjligt få en överensstämmelse med de
nationella beräkningsförutsättningar som beskrivits i avsnitt 5.
I beräkningen av befolkning tillämpas samma antaganden som i SCB:s nationella prognos med avseende på förändring av fruktsamhet och dödsrisker. Den
regionala fördelningen av rikets in- och utvandring antas följa ett genomsnitt
för de senaste årens fördelning. Vidare, för att säkerställa att modellberäknad
befolkning överensstämmer med SCB:s prognos görs i modellen för varje år en
avstämning fördelad på kön och ettårsklasser.
I beräkningen av ekonomisk utveckling tillämpas KI:s bransch- eller sektorspecifika antaganden för arbetsproduktivitetens förändring och förändring av exogen
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efterfrågan (bruttoinvesteringar, export och statlig konsumtion). Kalibreringen
av modellens parametrar med avseende på dessa scenarioantaganden har flera
mål:
För det första att överföra KI:s antaganden på nationell nivå för (mer aggregerade) branschgrupper eller sektorer till rAps 49 branscher så att modellberäkningen genererar en utveckling totalt för riket som överensstämmer med KI:s
antaganden, avseende såväl enskilda sektorers utveckling som utvecklingen för
försörjningsbalansens komponenter.
För det andra att anpassa parametrarna regionalt så att eventuella specialiseringsmönster behålls och att investeringskvoten (Investeringar/Bruttoproduktion) ligger inom ett förutbestämt rimligt intervall. Med specialiseringsmönster
avses att vissa regioner har konkurrensfördelar för specifika verksamheter och
att dessa branscher därför koncentreras till dessa regioner.
För det tredje att anpassa parametrarna regionalt med avseende på vad som kan
antas vara rimliga (övre gränser för) arbetskraftstal och förvärvsgrader. Eftersom
modellen arbetar utan explicit hänsyn till regionalt varierande arbetskraftskostnader, måste en sådan anpassning hanteras utanför modellen vid kalibreringen
av de parametrar som påverkar arbetskraftsefterfrågan.
Beräkningen av privat konsumtion sker endogent i modellen där disponibel inkomst (givet fixa skattesatser) utvecklas i takt med reallöneutvecklingen. Default
varierar den regionala reallöneutvecklingen med genomsnittlig produktivitetstillväxt i regionen. Här tillämpas dock möjligheten att justera den regionala reallöneutvecklingen exogent med hänsyn till dels den löneutveckling som antagits
på nationell nivå, dels den regionala variation i löneutveckling som observerats
historiskt.
Kalibreringen har således flera mål och för att i acceptabel utsträckning uppfylla
alla mål fordras flera modellkörningar och kalibreringar för respektive scenario.
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Regional utveckling till
2030 – Basscenario

I detta kapitel redovisas den beräknade regionala utvecklingen fram till år 2030
enligt basscenariot. Den regionala utvecklingen presenteras för nio regionfamiljer108 och riket som helhet. Inledningsvis belyses befolkningsutvecklingen. Därefter följer ett avsnitt som behandlar sysselsättningsutvecklingen, även utvecklingen fördelad på branschnivå redovisas. Avsnittet slutar med en redovisning
av basscenariots förväntade ekonomiska utveckling för respektive regionfamilj.
Förutom utvecklingen av BRP redovisas utvecklingen av regional inkomst och
regional arbetsproduktivitet.

Befolkning
Sveriges befolkning beräknas öka med 5,1 procent mellan 2005 och 2015. Det
innebär en större befolkningsökning än under föregående tioårsperiod, då befolkningen i landet ökade med 2,4 procent. Fram till 2030 beräknas befolkningen ha ökat med 12 procent jämfört med 2005, och då uppgå till drygt 10 miljoner
personer. Den årliga befolkningstillväxten i Sverige var 0,2 procent mellan 1995
och 2005. Mellan 2005 och 2015 beräknas den bli 0,5 procent, och 0,4 procent
mellan 2015 och 2030.
Under perioden 1995–2005 var det i stort sett bara storstadsregionerna som
växte. Under perioden 2005–2030 beräknas även regionala centra med universitet och övriga regionala centra växa totalt sett. Under den första tioårsperioden
beräknas befolkningen i storstadsregionerna öka med 0,9 procent per år. Mellan
2015 och 2030 beräknas den årliga tillväxttakten vara något lägre, 0,7 procent
per år. I regionfamiljerna regionala centra med universitet och övriga regionala
centra beräknas tillväxttakten vara ungefär en tredjedel så snabb som i storstadsregionerna. Svagast utveckling på såväl medellång som lång sikt beräknas för
regionfamiljen lokala centra – basindustriintensiva, minus 0,7 procent per år
2005 till 2015 och minus 0,5 procent per år 2015 till 2030.

Under
1995–2005 växte
storstadsregionerna
mest.

Koncentrationen av befolkningen till storstadsregionerna beräknas fortsätta. År
1995 bodde 45 procent av Sveriges befolkning i storstadsregionerna; andelen
beräknas vara 49 procent 2015, och 51 procent 2030. I samtliga övriga regionfamiljer minskar andelen av rikets befolkning.

Koncentrationen
av befolkningen till
storstadsregionerna
beräknas fortsätta.

Befolkningsökningen i storstadsregionerna och regionala centra beror på såväl
positiva födelsenetton som positiva flyttnetton. För regionala centra är det fram-

108 De resultat som redovisas avser genomsnitt för respektive regionfamilj. För en beskrivning av indelningen i Regionfamiljer, se kapitel 2 och appendix 1. En kompletterande resultatredovisning återfinns i appendix 5. Där presenteras
sammanfattande resultat på FA-regionnivå för regionfamiljerna Storstadsregioner och Regionala centra samt resultat
på aggregerad nivå för övriga regionfamiljer.
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Figur 7-1 Befolkningsutveckling 1985–2030, index år 2005=100.
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Källa: SCB/Nutek (rAps).

Den minskade
befolkningen i övriga
regioner beror på
en kombination
av negativa
födelsenetton och
negativa flyttnetton.

för allt inflyttningen som spelar in. Den minskade befolkningen i övriga regionfamiljer beror under den första perioden på en kombination av negativa födelsenetton (fler dör än som föds) och negativa flyttnetton (utflyttarna är fler än
inflyttarna). Undantaget är regionfamiljen småregioner – tjänsteproducerande,
som beräknas få en positiv årlig nettoflyttning. Här kompenseras ett negativt
inrikes flyttnetto helt av nettoinvandringen.
Den inrikes nettoflyttningen är negativ för alla regionfamiljer utom storstadsregionerna. Även regionfamiljerna regionala centra med universitet och övriga
regionala centra, som totalt sett beräknas få en positiv nettoinflyttning under
perioden, har en större inrikes utflyttning än inrikes inflyttning under perioden.
Under den följande perioden, 2015 till 2030, beräknas även lokala centra – varuproducerande och lokala centra – tjänsteproducerande få ett positivt flyttnetto.
Tabell 7-1 Årlig befolkningsförändring i procent per regionfamilj, 1995–2030.
Regionfamilj
Storstadsregioner
Regionala centra med universitet
Övriga regionala centra
Lokala centra – basindustriintensiva

1995–2005

2005–2015

2015–2030

0,7

0,9

0,7

–0,1

0,3

0,2

0,0

0,3

0,2

–0,4

–0,7

–0,5

Lokala centra – varuproducerande

–0,6

–0,4

0,1

Lokala centra – tjänsteproducerande

–0,4

–0,2

–0,1

Småregioner – basindustriintensiva

–1,0

–0,2

–0,3

Småregioner – varuproducerande

–0,7

–0,4

–0,2

Småregioner – tjänsteproducerande

–0,9

–0,3

0,0

0,2

0,5

0,4

Totalt
Källa: SCB/Nutek (rAps).
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Tabell 7-2 Procentuell fördelning av Sveriges befolkning över regionfamiljer, 1995–2030.
Regionfamilj

1995

2005

2015

2030

Storstadsregioner

45,0

47,0

49,0

51,2

Regionala centra med universitet

18,0

17,0

17,0

16,3

Övriga regionala centra

22,0

22,0

21,0

20,8

Lokala centra – basindustriintensiva

1,5

1,4

1,3

1,1

Lokala centra – varuproducerande

2,5

2,3

2,1

2,0

Lokala centra – tjänsteproducerande

3,6

3,4

3,2

2,9

Småregioner – basindustriintensiva

2,7

2,4

2,2

2,0

Småregioner – varuproducerande

1,4

1,3

1,2

1,1

Småregioner – tjänsteproducerande

3,3

3,0

2,8

2,6

100,0

100,0

100,0

100,0

Totalt
Källa: SCB/Nutek (rAps).

Tabell 7-3 Genomsnittligt årligt födelsenetto och flyttnetto (nettoinvandring respektive inrikes flyttnetto) 2005–2015, som procentuell andel av medelfolkmängden under perioden.
Regionfamilj

Födelsenetto

Flyttnetto

Nettoinvandring

Storstadsregioner

0,36

0,54

0,38

0,16

Regionala centra med universitet

0,06

0,21

0,28

–0,07

Övriga regionala centra

Inrikes
flyttnetto

0,04

0,22

0,27

–0,05

–0,11

–0,54

0,38

–0,92

Lokala centra – varuproducerande

–0,20

–0,18

0,22

–0,40

Lokala centra – tjänsteproducerande

–0,15

–0,05

0,22

–0,27

Småregioner – basindustriintensiva

–0,24

–0,01

0,56

–0,57

Småregioner – varuproducerande

–0,28

–0,11

0,28

–0,39

Småregioner – tjänsteproducerande

–0,34

0,05

0,30

–0,25

0,16

0,33

0,33

0,00

Lokala centra – basindustriintensiva

Totalt
Källa: Nutek (rAps).

Tabell 7-4 Genomsnittligt årligt födelsenetto och flyttnetto (nettoinvandring respektive inrikes flyttnetto) 2015–2030, som procentuell andel av medelfolkmängden under perioden.
Regionfamilj

Födelsenetto

FlyttNettonetto invandring

Inrikes
flyttnetto

Storstadsregioner

0,32

0,35

0,27

0,08

Regionala centra med universitet

0,00

0,16

0,23

–0,08

Övriga regionala centra

0,03

0,21

0,22

–0,02

–0,17

–0,31

0,34

–0,65

Lokala centra – varuproducerande

–0,13

0,24

0,19

0,05

Lokala centra – tjänsteproducerande

–0,18

0,12

0,20

–0,08

Småregioner – basindustriintensiva

–0,19

–0,06

0,51

–0,58

Småregioner – varuproducerande

–0,22

–0,01

0,24

–0,24

Småregioner – tjänsteproducerande

–0,18

0,17

0,27

–0,09

0,15

0,25

0,25

0,00

Lokala centra – basindustriintensiva

Totalt
Källa: Nutek (rAps).
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Tabell 7-5 Andel utlandsfödda som procent av befolkningen, per regionfamilj, år 2005, 2015 och
2030.
Regionfamilj
Storstadsregioner
Regionala centra med universitet

2005

2015

2030

16

18

18

8

10

10

Övriga regionala centra

10

12

13

Lokala centra – basindustriintensiva

13

16

18

Lokala centra – varuproducerande

7

9

20

6

7

10

10

14

23

Lokala centra – tjänsteproducerande
Småregioner – basindustriintensiva
Småregioner – varuproducerande

8

10

15

Småregioner – tjänsteproducerande

8

13

19

12

14

16

Riket
Källa: SCB/Nutek (rAps).

Tabell 7-6 Procentuell andel högutbildade (minst 3 års eftergymnasial utbildning) av kvinnor och
män i åldern 20–64 år, år 2005, 2015 och 2030.
Regionfamilj

2005
män kvinnor totalt

2015
män kvinnor totalt

2030
män kvinnor

totalt

Storstadsregioner

23

25

24

30

32

31

36

39

38

Övriga regioner

13

17

15

18

22

20

24

29

27

Totalt

18

21

19

24

27

25

31

35

33

Källa: SCB/Nutek (rAps).

Utrikes födda
beräknas öka från
12 procent 2005 till
16 procent år 2030.

Andelen utrikes födda i befolkningen beräknas för hela riket öka från 12 procent år 2005 till 14 procent år 2015 och 16 procent år 2030. Andelen är för
närvarande högst i storstadsregionerna och kommer att vara det även 2015, 16
jämfört med 18 procent. År 2030 är det däremot flera regionfamiljer som gått
om storstadsregionerna i detta avseende. Som mest beräknas andelen förändras
i regionfamiljen lokala centra – varuproducerande, från sju procent år 2005 till
nio procent år 2015 och 20 procent år 2030.

Högutbildade
i yrkesverksam
ålder beräknas
vara högre bland
kvinnor än män.

Andelen högutbildade109 av befolkningen i yrkesverksam ålder (20–64 år) beräknas vara fortsatt högre bland kvinnorna än bland männen. Andelen beräknas
öka från 19 procent år 2005 till 33 procent 2030 totalt sett – från 18 till 31 procent för männen och från 21 till 35 procent för kvinnorna.

Försörjningsbördan
beräknas öka till
0,74 procent.

Hur försörjningsbördan förändras är ett viktigt mått då den ger en bild av vilka
påfrestningar som den kommunala ekonomin kommer att utsättas för när relationen mellan de som i huvudsak betalar till respektive konsumerar offentliga
tjänster förändras. Försörjningsbördan, beräknad som kvoten av befolkningen
i åldern 0–19 och 65 och äldre genom befolkningen i åldern 20–64, beräknas i
basscenariot öka från 0,70 till 0,74 på nationell nivå mellan åren 2005 och 2015.
Redan idag varierar försörjningsbördan stort mellan olika regionfamiljer, från
0,65 för storstadsregionerna till 0,82 för småregioner – tjänsteproducerande.

109 Högutbildade definieras som personer med minst tre års eftergymnasial utbildning.
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Tabell 7-7 Försörjningsbörda (kvot) i regionfamiljer. Summan av antalet personer i åldrar 0–19 respektive 65+ som procentuell andel av befolkningen 20–64, år 2005, 2015 och 2030.
Förändring Förändring
2005–15
2015–30

Regionfamilj

2005

2015

2030

Storstadsregioner

0,65

0,67

0,77

0,02

0,10

Regionala centra med universitet

0,71

0,78

0,91

0,07

0,13

Övriga regionala centra

0,75

0,80

0,93

0,05

0,13

Lokala centra – basindustriintensiva

0,78

0,84

1,01

0,06

0,17

Lokala centra – varuproducerande

0,78

0,85

0,90

0,07

0,05

Lokala centra – tjänsteproducerande

0,77

0,85

1,00

0,08

0,15

Småregioner – basindustriintensiva

0,80

0,85

0,96

0,05

0,11

Småregioner – varuproducerande

0,81

0,87

0,95

0,06

0,08

Småregioner – tjänsteproducerande

0,82

0,85

0,97

0,03

0,12

Totalt

0,70

0,74

0,84

0,04

0,10

Källa: SCB/Nutek (rAps).

Den regionala variationen beräknas öka, år 2015 mellan 0,67 för storstadsregionerna och 0,87 för småregioner – varuproducerande, och år 2030 mellan 0,77 för
storstadsregionerna och 1,01 för lokala centra – basindustriintensiva.
Den stora kullen 40-talister är år 2015 runt 70 år. Vi kan se dem som en ”puckel”
i Figur 7-2. En annan stor kull är personer födda i babyboomen i början av
1990-talet, som år 2015 är i 25-årsåldern, och år 2030 runt 40 år.
I figuren kan vi också se hur befolkningsstrukturerna år 2005 främst skiljer sig
vad gäller andelen personer i åldrar mellan 20 och 40, samt 65 till 85.

Sysselsättning
I det nationella basscenariot förväntas sysselsättningen öka med 0,6 procent årligen fram till 2015. Utvecklingstakten för perioden fram till 2015 blir något
högre i den regionala beräkningen (0,7 % per år), då samtliga regioner sumTabell 7-8 Sysselsättningsutveckling i regionfamiljer 1995–2030.
Regionfamiljer
Storstadsregioner

1995

2005 1995–2005 2005–2015 2015–2030
(%/år)
(%/år)
(%/år)
1,4

1,1

0,5

Regionala centra med universitet

1 764 500 2 030 700
677 900

705 800

0,4

0,4

–0,4

Övriga regionala centra

841 500

887 800

0,5

0,4

–0,2

Lokala centra – basindustriintensiva

62 700

63 600

0,1

0,4

–0,7

Lokala centra – varuproducerande

93 400

94 600

0,1

0,3

0,0

Lokala centra – tjänsteproducerande 132 900

132 000

–0,1

0,2

–0,6

Småregioner – basindustriintensiva

96 300

93 700

–0,3

0,2

–0,7

Småregioner – varuproducerande

51 800

51 300

–0,1

0,1

–0,6

Småregioner – tjänsteproducerande 115 800

115 400

0,0

0,1

–0,2

3 836 900 4 175 100

0,8

0,7

0,1

Riket
Källa: SCB/Nutek (rAps).
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Figur 7-2 Åldersstruktur år 2005, 2015 och 2030, basscenariot.
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meras till riket. Den faktiska ökningstakten för perioden 1995–2005 var något
högre, 0,8 procent per år. Liksom för befolkningen ökar sysselsättningen under
perioden fram till 2015 snabbast inom storstadsregioner, men i något lägre takt
än under perioden 1995–2005. Samtliga regioner förväntas dock få en positiv
sysselsättningsutveckling fram till 2015. De basindustriintensiva regionerna förväntas få en betydligt bättre årlig sysselsättningstillväxt jämfört med perioden
1995–2005.
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Fram till 2015 ökar
sysselsättningen
snabbast inom
storstadsregioner.

På lång sikt, det vill säga för perioden 2015–2030, beräknas sysselsättningen
öka betydligt långsammare jämfört med utvecklingen fram till 2015. På nationell nivå ökar den med i genomsnitt 0,1 procent per år. Endast storstadsregionerna förväntas få en positiv sysselsättningsutveckling, i genomsnitt 0,5 procent
per år. Inom lokala centra – varuproducerande förväntas ingen förändring av
sysselsättningen medan samtliga övriga regionfamiljer beräknas få en negativ
sysselsättningsutveckling. De basindustriintensiva regionerna (lokala centra och
småregioner) tillhör de regioner som förväntas få den svagaste sysselsättningsutvecklingen under perioden 2015–2030.
Tabell 7-9 Sysselsättningsutveckling för kvinnor respektive män i regionfamiljer 1995–2030.
Regionfamiljer

1995–2005 (%/år)
Kvinnor Män

2005–15 (%/år)
Kvinnor Män

2015–30 (%/år)
Kvinnor Män

Storstadsregioner

1,4

1,4

1,2

0,9

0,6

0,4

Regionala centra med universitet

0,4

0,4

0,6

0,2

–0,2

–0,5

Övriga regionala centra

0,7

0,4

0,6

0,2

–0,1

–0,4

Lokala centra – basindustriintensiva

0,2

0,1

0,6

0,2

–0,6

–0,8

Lokala centra – varuproducerande

0,2

0,1

0,5

0,2

0,4

–0,5

0,0 –0,1

0,4

Lokala centra – tjänsteproducerande
Småregioner – basindustriintensiva
Småregioner – varuproducerande
Småregioner – tjänsteproducerande
Riket

–0,3 –0,3
0,0 –0,1

0,1

–0,5

–0,7

0,5 –0,1

–0,4

–1,0

0,3

0,0

–0,4

–0,7

–0,1

0,0

0,3

0,0

0,0

–0,5

0,9

0,8

0,9

0,5

0,2

–0,1

Källa: SCB/Nutek (rAps).

I Tabell 7-9 redovisas den beräknade sysselsättningsutvecklingen fördelat på
kvinnor och män. Under perioden 1995–2005 var sysselsättningsutvecklingen
likartad för kvinnor och män inom samtliga regionfamiljer, utom för övriga
regionala centra där sysselsättningen ökade i betydligt högre takt för kvinnor.
Enligt basscenariot för perioden fram till 2015 förväntas kvinnor få en avsevärt
bättre sysselsättningsutveckling inom samtliga regionfamiljer. Sysselsättningen
för kvinnor antas växa med 0,9 procent per år under perioden fram till 2015,
det vill säga i samma takt som under perioden 1995–2005. Den årliga sysselsättningstillväxten för män förväntas däremot avta för perioden fram till 2015,
jämfört med den historiska utvecklingen sedan mitten av 1990-talet.
I basscenariot dämpas sysselsättningsutvecklingen avsevärt under perioden
2015–2030 jämfört med perioden fram till 2015. Även under denna period förväntas kvinnornas sysselsättningsutveckling utvecklas mer positivt, eller min-

Fram till 2015
förväntas kvinnors
sysselsättningsutveckling förbättras,
mycket på grund
av kvinnors högre
utbildningsnivå.
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dre negativt än männens. Att kvinnorna förväntas nå en bättre sysselsättningsutveckling än männen, sammanhänger med att utbildningskraven ökar över tiden.
Kvinnorna har en genomsnittligt högre utbildningsnivå än männen, vilket leder
till en högre anställningsbarhet vid ökande utbildningskrav. Relativt riksgenomsnittet och övriga regioner drabbas männen i högre grad inom regionfamiljen
småregioner – basindustriintensiva av en sämre sysselsättningsutveckling jämfört med kvinnorna. Det gäller i viss mån även för regionfamiljen lokala centra
– varuproducerande. Att männen förväntas få en sämre sysselsättningsutveckling inom speciellt dessa regioner, förklaras av att regioner med inriktning mot
varuproduktion har en stor andel sysselsatta inom branscher med generellt låg
utbildningsnivå och med en hög andel män.
Den framtida sysselsättningsutvecklingen fördelad på åldersgrupper visar att den
starkaste utvecklingen fram till år 2015 förväntas inom den yngre åldersgruppen, 16–34 år. Under perioden 2015–2030 förväntas en fortsatt positiv sysselsättningsutveckling inom denna åldersgrupp medan sysselsättningen förväntas
minska för såväl åldersgruppen 35–54 åringar som åldersgruppen äldre än 54 år. I
huvudsak är detta en kohorteffekt, det vill säga den yngre gruppen ökar snabbare
i befolkningen jämfört med de övriga åldersgrupperna. Till viss del kan även de
yngres högre utbildningsnivå bidra till deras positiva sysselsättningsutveckling.

Det råder ökad
efterfrågan
på välutbildad
arbetskraft medan
den minskar för
arbetskraft med lägre
utbildningsnivå.

De senaste decenniernas strukturomvandling inom näringslivet har medfört en
ökad efterfrågan på välutbildad arbetskraft och en lägre efterfrågan av arbetskraft
med låg utbildning. Samtidigt har den genomsnittliga utbildningsnivån ökat genom utbildningssatsningar som lett till att en allt högre andel går vidare till högskolestudier. Tillsammans innebär detta att den genomsnittliga utbildningsnivån
bland den sysselsatta befolkningen tenderar att stiga över tiden. Det förstärks av
att äldre med i genomsnitt lägre utbildningsnivå lämnar arbetskraften och ersätts
av yngre med i genomsnitt högre utbildningsnivå. Denna utveckling förväntas
fortsätta under de två prognosperioderna, 2005–2015 respektive 2015–2030.
I Tabell 7-10 redovisas den förväntade sysselsättningsförändringen fördelad på
utbildningsgrupper. Det är tydligt att den framtida utvecklingen i regionfamiljerna fördelat på utbildningsgrupper förväntas följa den nationella utvecklingen.
Den starkaste utvecklingen förväntas framför allt för gruppen med minst treårig eftergymnasial utbildning. Sysselsättningen för personer med denna utbildningsnivå ökar med 3,6 procent per år fram till 2015 och därefter med 1,2
procent per år fram till 2030. En positiv utveckling antas även för personer med
treårigt gymnasium som högsta utbildning. I denna utbildningsgrupp ingår de
så kallade yrkesutbildade, det vill säga de med treårig yrkesförberedande gymnasieutbildning, för vilka sysselsättningen förväntas öka med 3,7 procent per år
under perioden 2005–2015 och därefter med 0,6 procent per år fram till 2030.
Sysselsättningen för dem med kortare än treårigt gymnasium förväntas minska
relativt kraftigt inom samtliga regionfamiljer fram till 2015 såväl som under
perioden 2015–2030.
Beräkningarna ger även möjlighet att belysa den framtida sysselsättningsutvecklingen fördelad per bransch/sektor. I Figur 7-3 redovisas andelen sysselsatta
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Figur 7-3 Sysselsättningsutveckling per bransch/sektor för respektive regionfamilj, 2005–2015.
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Tabell 7-10 Sysselsättningsutvecklingens förändring i regionfamiljer fördelat på utbildningsgrupper, 2005–2030.
2005–2015 (%/år)
Regionfamiljer

2015–2030 (%/år)

Eftergymnasial Minst 3-årig
Kortare
utbildning
efterän 3-årigt
3-årigt
kortare
gymnasial
gymnasium gymnasium
än 3 år utbildning

Eftergymnasial
Kortare
utbildning
än 3-årigt
3-årigt
kortare
gymnasium gymnasium
än 3 år

Minst 3-årig
eftergymnasial
utbildning

Storstadsregioner

–2,9

2,6

1,8

3,7

–1,3

0,6

0,5

1,3

Regionala centra med universitet

–3,1

3,0

1,7

2,6

–2,3

0,3

0,0

0,3

Övriga regionala centra

–3,1

3,1

1,5

3,5

–2,3

0,5

0,1

0,7

Lokala centra – basindustriintensiva

–2,4

2,4

1,8

5,0

–2,3

–0,4

–0,2

0,7

Lokala centra – varuproducerande

–2,8

2,7

1,3

4,8

–2,8

–0,2

–0,4

2,9

Lokala centra – tjänsteproducerande

–2,7

2,9

1,2

3,4

–2,7

–0,2

–0,3

1,0

Småregioner – basindustriintensiva

–2,9

2,1

1,7

6,3

–3,6

–0,6

–1,0

2,1

Småregioner – varuproducerande

–3,2

2,5

1,7

5,3

–3,8

–0,5

–0,8

2,4

Småregioner – tjänsteproducerande

–3,4

1,8

1,8

6,3

–4,5

–1,0

–1,0

3,6

Riket

–3,0

2,7

1,7

3,6

–2,0

0,4

0,2

1,2

Källa: Nutek (rAps).

i respektive bransch/sektor år 2005 och år 2015, för samtliga regionfamiljer och
riket som helhet.

Offentliga hushållstjänster, privata
hushållstjänster och
byggverksamhet är
de tre branscher som
förväntas öka sin
andel av den totala
sysselsättningen.

I riket som helhet är det framför allt tre branscher/sektorer som förväntas öka
sin andel av den totala sysselsättningen: Offentliga hushållstjänster, privata hushållstjänster och byggverksamhet.110 Sysselsättningen inom offentliga hushållstjänster, som redan i dag är den enskilt största branschen/sektorn avseende antalet sysselsatta, förväntas öka med 220 000 sysselsatta i riket som helhet fram till
år 2015. Därmed ökar andelen sysselsatta från 31 till 34 procent. Såväl företagsinriktade tjänster som blandade tjänster111 förväntas minska sin andel av sysselsättningen under perioden 2005–2015. På riksnivå antas även sysselsättningen
minska inom basindustrin och inom all övrig industri (arbetsintensiv, kunskapsintensiv och FoU-intensiv). Generellt återspeglar detta variationer mellan olika
sektorer avseende den förväntade ökningen i arbetsproduktivitet.
Sysselsättningsutvecklingen fördelat på bransch/sektor i respektive regionfamilj
för perioden 2005–2015 är liknande den som beskrivits för riket. För samtliga
regionfamiljer ökar andelen sysselsatta inom offentliga hushållstjänster, privata
hushållstjänster och byggverksamhet medan andelen sysselsatta förväntas minska inom företagsinriktade tjänster och blandade tjänster inom samtliga regionfamiljer. Sysselsättningen inom basindustrin förväntas minska som andel av total
sysselsättning inom samtliga regionfamiljer utom för lokala centra – basindustriintensiva och småregioner – varuproducerande.112

110 Offentliga hushållstjänster består av branscher som efterfrågas av hushållen och som i huvudsak bjuds ut av offentliga aktörer såsom exempelvis offentlig hälso- och sjukvård samt utbildning. Privata hushållstjänster utgörs av
branscher som efterfrågas av hushållen men som i huvudsak erbjuds av privata aktörer.
111 Med Blandade tjänster avses branscher som erbjuder tjänster åt såväl hushåll som företag.
112 En förklaring till att basindustrin utvecklas positivt i dessa regioner är att det är relativt små regioner i vilka basindustrin domineras av branscher som förväntas ha en relativt stark tillväxt under perioden fram till år 2015.
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Figur 7-4 Sysselsättningsutveckling per bransch/sektor för respektive regionfamilj, 2015–2030.
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Andelen sysselsatta
inom basindustrin
fortsätter minska
under 2015–2030.

I Figur 7-4 redovisas andelen sysselsatta i respektive bransch/sektor år 2015
respektive år 2030 för samtliga regionfamiljer och riket som helhet. I riket som
helhet beräknas minskningen av andelen sysselsatta inom basindustri och inom
all övrig industri (arbetsintensiv, kunskapsintensiv och FoU-intensiv) fortsätta
under perioden 2015–2030. Privata hushållstjänster beräknas fortsätta att växa
starkt och ökar som andel av total sysselsättning från drygt 12 procent år 2015 till
att år 2030 svara för mer än 17 procent av den totala sysselsättningen. Därmed
förväntas denna bransch/sektor sysselsätta en lika stor andel som branschen/
sektorn blandade tjänster år 2030. Företagsinriktade tjänster förväntas också få
en positiv sysselsättningsutveckling under perioden 2015–2030. Under perioden fram till år 2015 minskade andelen sysselsatta inom denna bransch/sektor.
Byggverksamhet som under perioden 2005–2015 på riksnivå beräknas öka sin
andel av totalt sysselsatta antas utvecklas mindre gynnsamt under prognosperioden 2015–2030. Detta återspeglar att investeringsverksamheten antas vara lägre
jämfört med perioden 2005–2015.
Sysselsättningsutvecklingen på regionfamiljnivå inom basindustri respektive
övrig industri (arbetsintensiv, kunskapsintensiv och FoU-intensiv) följer i princip den nationella utvecklingen med en generellt lägre andel sysselsatta 2030
jämfört med 2015. Enda undantaget är övrig industri, arbetsintensiv inom regionfamiljen lokala centra – varuproducerande som under perioden 2015–2030
beräknas öka sin andel av totalt sysselsatta inom regionen. Sysselsättningen
inom privata hushållstjänster utvecklas positivt som andel av total sysselsättning
inom samtliga regionfamiljer under perioden 2015–2030. Även företagsinriktade tjänster uppvisar en positiv sysselsättningsutveckling under perioden inom
samtliga regionfamiljer utom för lokala centra – tjänsteproducerande för vilken
andelen sysselsatta år 2030 i princip motsvarar 2015 års nivå.

Ekonomi
Tillväxten förväntas
bli starkare
under perioden
fram till 2015.

Tillväxten i Sveriges ekonomi förväntas bli något starkare under perioden fram
till 2015 jämfört med den historiska utvecklingen under perioden 1995–2004.
Den starkaste tillväxten förväntas fortsatt ske inom storstadsregionerna. De stora
regionala skillnaderna i ökningstakten av förädlingsvärdet (BRP) som har varit
tydliga sedan mitten av 1990-talet kommer enligt basscenariots modellberäkning att minska under de två prognosperioderna. Därmed minskar de regionala
skillnaderna i ekonomisk tillväxt.

Samtliga regioner
utom storstadsregionerna beräknas
få en högre
ekonomisk tillväxt
under perioden
fram till 2015.

Jämfört med perioden 1995–2004 beräknas samtliga regioner utom storstadsregioner få en betydligt högre ekonomisk tillväxt under perioden fram till 2015.
Förutom för storstadsregionerna väntas en högre BRP-tillväxt än riksgenomsnittet även för regionfamiljen lokala centra – basindustriintensiva. För denna regionfamilj förväntas den årliga genomsnittliga tillväxten mer än fördubblas under
den kommande perioden, jämfört med den faktiska utvecklingen sedan mitten
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Tabell 7-11 Utveckling av förädlingsvärdet (BRP) i regionfamiljer, 1995–2030.113 Fasta priser.
Regionfamiljer
1995

2004

1995–
2004
(%/år)

Storstadsregioner

961 900

1 345 500

3,8

3,8

3,6

Regionala centra med universitet

327 900

382 900

1,7

2,7

2,6

Övriga regionala centra

402 700

467 800

1,7

2,8

3,1

30 100

34 300

1,5

3,5

3,6

Lokala centra – basindustriintensiva

2005–
2015
(%/år)

2015–
2030
(%/år)

Lokala centra – varuproducerande

47 300

53 000

1,3

2,8

3,3

Lokala centra – tjänsteproducerande

63 900

67 300

0,6

2,2

2,5

Småregioner – basindustriintensiva

48 100

52 400

1,0

2,6

2,6

Småregioner – varuproducerande

23 000

25 800

1,3

3,2

3,2

Småregioner – tjänsteproducerande
Riket

57 100

64 700

1,4

2,0

2,2

1 962 000

2 493 700

2,7

3,3

3,3

Källa: SCB/Nutek (rAps).

av 1990-talet113. För småregioner – varuproducerande beräknas en ökning i nivå
med riksgenomsnittet. Den svagaste BRP-ökningen under perioden 2005–2015
förväntas ske inom regionfamiljen småregioner – tjänsteproducerande.114
I basscenariot beräknas en fortsatt relativt stark ekonomisk tillväxt för perioden
2015–2030 för samtliga regioner. Lokala centra – basindustriintensiva förväntas
bibehålla sin relativt höga tillväxttakt fram till 2030. Tillsammans med storstadsregioner beräknas denna regionfamilj uppvisa den starkaste utvecklingen
av BRP under perioden 2015–2030, motsvarande en ökningstakt på 3,6 procent per år. Inom regionfamiljen lokala centra – varuproducerande förväntas
den årliga tillväxttakten av BRP att öka från 2,9 procent per år under perioden
2005–2015 till 3,3 procent per år under perioden 2015–2030.

Tillväxten beräknas
vara fotsatt stark
under perioden
2015–2030.

Precis som under perioden fram till 2015 beräknas regionfamiljen småregioner –
tjänsteproducerande få den svagaste BRP-tillväxten av samtliga regionfamiljer
för perioden 2015–2030.

Regionfamiljen
småregioner –
tjänsteproducerande
beräknas få den
svagaste BRPtillväxten av samtliga
regionfamiljer för
perioden 2015–2030.

Den fortsatt starka storstadskoncentrationen inom ekonomin medför att storstadsregionernas andel av Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) kommer att
fortsätta att växa. Men eftersom skillnaderna i ekonomisk tillväxttakt förväntas
minska mellan storstadsregionerna och de övriga regionerna ökar storstadsregionernas andel av BNP i en lägre takt än under perioden 1995–2004. År 2015
förväntas storstadsregionerna stå för drygt 56 procent och 2030 för drygt 59
procent av rikets BNP.

113 Regionfamiljen Lokala centra – basindustriintensiva består endast av två FA-regioner (Värnamo och Karlskoga).
Två av de totalt nio branscher som definieras som tillhörande basindustrin står för 70 procent av basindustrins
förädlingsvärde i denna regionfamilj, jämfört med motsvarande 30 procent för riket. Just dessa två branscher
(plast- och metallvaruindustri) har antagits vara de i riket två mest snabbväxande branscherna inom basindustrin
vilket medför att förädlingsvärdet beräknas utvecklas starkt för denna regionfamilj.
113 BRP finns inte beräknad i fasta priser. För att kunna jämföra historisk med beräknad utveckling har en enkel BNPdeflator använts för att räkna om 1995 och 2004 års BRP till 2002 års nivå, som är basår i modellberäkningarna.
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Tabell 7-12 Regionfamiljernas procentandel av rikets förädlingsvärde (BRP), 1995–2030.
Regionfamilj

1995

2004

2015

2030

Storstadsregioner

49,0

54,0

56,5

59,4

Regionala centra med universitet

16,7

15,4

14,4

13,0

Övriga regionala centra

20,5

18,8

18,1

17,4

Lokala centra – basindustriintensiva

1,5

1,4

1,4

1,5

Lokala centra – varuproducerande

2,4

2,1

2,0

2,0

Lokala centra – tjänsteproducerande

3,3

2,7

2,4

2,2

Småregioner – basindustriintensiva

2,5

2,1

1,9

1,7

Småregioner – varuproducerande

1,2

1,0

0,9

0,9

Småregioner – tjänsteproducerande

2,9

2,6

2,3

2,0

Källa: SCB/Nutek (rAps).

Motsvarande andel för sysselsättningen i storstadsregionerna beräknas uppgå
till 50 procent 2015 och knappt 54 procent 2030. En mindre andel av sysselsättningen svarar alltså för en större andel av förädlingsvärdet, vilket indikerar en
genomsnittlig arbetsproduktivitet i storstadsregionerna som är högre än riksgenomsnittet.
Förutom bruttoregionprodukt används ofta lönesumma för att mäta produktion
och ekonomisk tillväxt på regional nivå. Lönesumman kan beräknas antingen
utifrån den region där de förvärvsarbetande arbetar (dagbefolkning) eller utifrån
den region där de bor (nattbefolkning). En regions totala daglönesumma respektive nattlönesumma skiljer sig från varandra beroende på hur stort överskott
eller underskott i nettopendling som regionen har. Många människor är bosatta i
en region men arbetar i en annan. Personer som pendlar ut från en region bidrar
till regioninkomsten men inte till regionprodukten. På motsvarande sätt gäller
att personer som pendlar in till en region bidrar till regionprodukten men inte
till regioninkomsten. Med andra ord har regioner som uppvisar nettoinpendling
högre regionprodukt än regioninkomst, medan regioner som uppvisar nettoutpendling har högre regioninkomst än regionprodukt.115
För att beskriva den ekonomiska utvecklingen över tiden för regioner och för
att kunna göra jämförelser mellan regioner, måste den regionala produktionen
sättas i relation till något. Tillväxt på nationell nivå definieras vanligen som
ökningstakten över tiden i BNP per capita. Men det finns även andra alternativ
än att ställa produktionen i relation till antalet invånare, exempelvis antalet förvärvsarbetande. I hanteringen av regionala data för Sverige och för att beskriva
utvecklingen av den regionala tillväxten över tiden används i detta avsnitt följande indikatorer som mått på ekonomisk tillväxt:

115 Givet antagande om att in- och utpendlare har lika lön samt att det råder balans i flödet av kapital och företagarinkomster.
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Regional inkomst =
Nattbefolkningslönesumma per invånare i regionen

Regional arbetsproduktivitet =
Dagbefolkningslönesumma per förvärvsarbetande i regionen

Tabell 7-13 Utveckling av regional inkomst i regionfamiljer, 2005–2030.
Regionfamiljer

Regional inkomst
2005–2015 (%/år)
2015–2030 (%/år)

Storstadsregioner

2,4

2,2

Regionala centra med universitet

1,8

1,2

Övriga regionala centra

1,8

1,3

Lokala centra – basindustriintensiva

2,5

1,4

Lokala centra – varuproducerande

1,8

1,3

Lokala centra – tjänsteproducerande

1,9

1,0

Småregioner – basindustriintensiva

1,1

0,5

Småregioner – varuproducerande

1,6

0,9

Småregioner – tjänsteproducerande

1,3

1,1

Riket

2,2

1,9

Källa: SCB/Nutel (rAps).

Regional inkomst mäter regioninvånarnas inkomster oberoende av i vilken region inkomsten intjänats. Detta mått avspeglar därmed inkomstutvecklingen i
regionen. Dagbefolkningslönesumma per förvärvsarbetande mäter produktivitetsutvecklingen i regionen. Detta mått säger inget direkt om nivån på, eller
utvecklingen av, regioninvånarnas inkomster och konsumtionsmöjligheter.
I Tabell 7-13 och Tabell 7-14 redovisas den historiska och den modellberäknade
utvecklingen av regional inkomst och regional arbetsproduktivitet för perioderna 1995–2005 samt 2005–2015 och 2015–2030 för respektive regionfamilj. Den
regionala inkomsten förväntas under perioden fram till 2015 utvecklas starkt i
storstadsregionerna. Även i lokala centra – basindustriintensiva förväntas den
regionala inkomsten utvecklas anmärkningsvärt starkt.116 Svagast tenderar den
regionala inkomsten att utvecklas i de olika småregionerna.
För perioden 2015–2030 beräknas den årligt genomsnittliga tillväxttakten i regional inkomst att avta för samtliga regionfamiljer jämfört med perioden fram
till 2015. För regionfamiljen småregioner – basindustriintensiva beräknas den
årliga tillväxttakten i regional inkomst mer än halveras för perioden 2015–2030
jämfört med perioden fram till år 2015.

116 Att den regionala inkomsten förväntas utvecklas starkt i Lokala centra – basindustriintensiva under perioden
2005–2015 förklaras av att denna regionfamilj uppvisar en mycket hög förvärvsgrad, som beräknas öka över tiden,
samtidigt som befolkningen förväntas minska relativt kraftigt (0,7 % per år).

Fram till 2015
förväntas den
regionala inkomsten
i storstadsregionerna
utvecklas starkt.
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Tabell 7-14 Utveckling av regional arbetsproduktivitet i regionfamiljer, 1995–2030.
Regionfamiljer

1995–2005 (%/år)

Regional arbetsproduktivitet
2005–2015 (%/år)
2015–2030 (%/år)

Storstadsregioner

2,9

2,2

2,4

Regionala centra med universitet

2,4

1,7

1,8

Övriga regionala centra

2,6

1,8

1,8

Lokala centra – basindustriintensiva

2,6

1,8

1,7

Lokala centra – varuproducerande

2,6

1,5

1,5

Lokala centra – tjänsteproducerande

2,3

1,4

1,5

Småregioner – basindustriintensiva

2,4

1,6

1,1

Småregioner – varuproducerande

2,6

1,4

1,3

Småregioner – tjänsteproducerande

2,4

1,5

1,3

Riket

2,7

2,0

2,2

Anm: Regional arbetsproduktivitet för perioden 1995–2005 är beräknat utifrån dagbefolkningslönesumma i 2005 års priser.
Källa: SCB/Nutek (rAps).

Den regionala
arbetsproduktiviteten
beräknas avta
under perioden
fram till 2030.
Storstadsregionerna
är den enda
regionfamiljen som
beräknas få en högre
arbetsproduktivitet
än riksgenomsnittet.

Den regionala arbetsproduktiviteten beräknas avta under de kommande prognosperioderna fram till 2015 respektive 2030. För samtliga regionfamiljer beräknas
den genomsnittligt årliga produktivitetstillväxten bli lägre under såväl perioden
2005–2015 som perioden 2015–2030, jämfört med den historiska utvecklingen
för perioden 1995–2005. Återigen är det storstadsregionerna som utmärker sig
genom att dessa förväntas få den starkaste produktivitetstillväxten. Storstadsregionerna är den enda regionfamilj som beräknas få en högre arbetsproduktivitet
än riksgenomsnittet. Inom samtliga regionfamiljer förväntas relativt små förändringar av den regionala arbetsproduktiviteten på medellång och lång sikt, förutom för småregioner – basindustriintensiva. För denna regionfamilj beräknas
den årliga tillväxttakten av arbetsproduktiviteten minska från 1,6 procent per år
för perioden 2005–2015 till 1,1 procent per år för perioden 2015–2030.
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Regional utveckling till
2030 – Alternativscenario

I detta kapitel jämförs den regionala utvecklingen enligt alternativscenariot med
basscenariot fram till 2030. Den regionala utvecklingen presenteras för nio regionfamiljer och riket som helhet117. Inledningsvis belyses skillnader i befolkningsutvecklingen för de två scenarierna. Därefter följer ett avsnitt som behandlar sysselsättningsutvecklingen i alternativscenariot jämfört med basscenariot. Kapitlet
avslutas med en redovisning av skillnader i den förväntade ekonomiska utvecklingen för respektive regionfamilj, som följer av de två olika scenarierna.
Alternativscenariot baseras på klimatpolitiska åtgärder i form av högre framtida
utsläppspris för koldioxid och antagande om ett högre framtida elpris. Alternativscenariot skiljer sig från basscenariot genom att såväl det framtida utsläppspriset för koldioxid som elpriset förväntas vara högre 2015 och 2030, vilket bidrar
till en avmattning av den ekonomiska tillväxten jämfört med i basscenariot.

Befolkning
För riket totalt är befolkningsutvecklingen densamma i bas- och alternativscenariot, det vill säga en befolkningsökning med 5,1 procent mellan 2005 och 2015,
och med 12 procent mellan 2005 och 2030. Den regionala fördelningen uppvisar
däremot vissa skillnader.
I alternativscenariot ökar storstadsregionernas befolkning i något lägre takt jämfört med basscenariot, 19 procent jämfört med 21 procent för hela perioden 2005
till 2030. Den årliga ökningstakten är 0,1 procentenheter lägre under båda perioderna, 2005 till 2015 och 2015 till 2030. Även i alternativscenariot beräknas
befolkningen öka i regionala centra (med och utan universitet), om än i något
lägre takt jämfört med basscenariot.
Men dessa skillnader i befolkningsökningens regionala fördelning är för små för
att nämnvärt förändra respektive regionfamiljs andel av rikets befolkning. År
2015 beräknas storstadsregionerna svara för 49 procent i båda scenarierna; år
2030 uppgår andelen till 51 procent i bas- och 50 procent i alternativscenariot.
Inte heller för övriga regionfamiljer innebär alternativscenariot någon påtaglig
skillnad jämfört med basscenariot.
Nettoinvandringen till regionerna antas vara densamma i de båda scenarierna. Det
är skillnader i inrikes flyttnetton, och i viss mån skillnader i födelsenetton, som ger
skillnaden i befolkningsförändring per regionfamilj mellan de två scenarierna.

117 De resultat som redovisas avser genomsnitt för respektive regionfamilj. För en beskrivning av indelningen i
Regionfamiljer, se kapitel 2 och appendix 1. En kompletterande resultatredovisning återfinns i appendix 5. Där
presenteras sammanfattande resultat på FA-regionnivå för regionfamiljerna Storstadsregioner och Regionala centra
samt resultat på aggregerad nivå för övriga regionfamiljer.

Storstadsregionernas
befolkning ökar i
något lägre takt.
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Figur 8-1 Befolkningsutveckling 1985–2030, index år 2005=100.
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Källa: SCB/Nutek (rAps).
Tabell 8-1 Årlig befolkningsförändring i procent per regionfamilj, år 2005 till 2015 respektive år 2015
till 2030, i basscenariot och alternativscenariot.
Regionfamilj

2005–2015 bas 2005–2015 alt 2015–2030 bas 2015–2030 alt

Storstadsregioner

0,9

0,8

0,7

0,6

Regionala centra med universitet

0,3

0,3

0,2

0,3

Övriga regionala centra
Lokala centra – basindustriintensiva

0,3

0,3

0,2

0,3

–0,7

–0,1

–0,5

–0,4

Lokala centra – varuproducerande

–0,4

0,0

0,1

0,0

Lokala centra – tjänsteproducerande

–0,2

0,0

–0,1

0,0

Småregioner – basindustriintensiva

–0,2

–0,1

–0,3

–0,4

Småregioner – varuproducerande

–0,4

–0,1

–0,2

–0,3

Småregioner – tjänsteproducerande

–0,3

–0,3

0,0

–0,5

0,5

0,5

0,4

0,4

Totalt
Källa: SCB/Nutek (rAps).

Tabell 8-2 Procentuell fördelning av Sveriges befolkning över regionfamiljer, år 2015 och 2030, i
basscenariot och alternativscenariot.
Regionfamilj

2015 bas

2015 alt

2015 bas

2030 alt

Storstadsregioner

49,0

49,0

51,0

50,0

Regionala centra med universitet

17,0

17,0

16,0

17,0

Övriga regionala centra

21,0

21,0

21,0

21,0

1,3

1,3

1,1

1,2

Lokala centra – basindustriintensiva
Lokala centra – varuproducerande

2,1

2,2

2,0

2,1

Lokala centra – tjänsteproducerande

3,2

3,2

2,9

3,0

Småregioner – basindustriintensiva

2,2

2,2

2,0

2,0

Småregioner – varuproducerande

1,2

1,2

1,1

1,1

Småregioner – tjänsteproducerande
Totalt
Källa: Nutek (rAps.)

2,8

2,7

2,6

2,4

100,0

100,0

100,0

100,0
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Tabell 8-3 Genomsnittligt årligt födelsenetto och flyttnetto (nettoinvandring respektive inrikes flyttnetto) 2005–2015, som procentuell andel av medelfolkmängden under perioden, i alternativscenariot och basscenariot.
Basscenario
Regionfamilj

Födelsenetto

Totalt
flyttnetto

Netto
invandring

Inrikes
flyttnetto

Storstadsregioner

0,36

0,54

0,38

0,16

Regionala centra med universitet

0,06

0,21

0,28

–0,07

Övriga regionala centra

0,04

0,22

0,27

–0,05

Lokala centra – basindustriintensiva

–0,11

–0,54

0,38

–0,92

Lokala centra – varuproducerande

–0,20

–0,18

0,22

–0,40

Lokala centra – tjänsteproducerande

–0,15

–0,05

0,22

–0,27

Småregioner – basindustriintensiva

–0,24

–0,01

0,56

–0,57

Småregioner – varuproducerande

–0,28

–0,11

0,28

–0,39

Småregioner – tjänsteproducerande

–0,34

0,05

0,30

–0,25

0,16

0,33

0,33

0,00

Födelse–
netto

Totalt
flyttnetto

Netto
invandring

Inrikes
flyttnetto

Storstadsregioner

0,36

0,44

0,38

0,06

Regionala centra med universitet

0,07

0,27

0,28

–0,02

Övriga regionala centra

0,04

0,28

0,27

0,01

Lokala centra – basindustriintensiva

–0,07

–0,06

0,37

–0,43

Lokala centra – varuproducerande

–0,17

0,18

0,22

–0,04

Lokala centra – tjänsteproducerande

–0,13

0,15

0,22

–0,06

Småregioner – basindustriintensiva

–0,22

0,16

0,56

–0,40

Småregioner – varuproducerande

–0,25

0,13

0,27

–0,14

Småregioner – tjänsteproducerande

–0,34

0,03

0,30

–0,28

0,16

0,33

0,33

0,00

Totalt
Alternativscenario
Regionfamilj

Totalt
Källa: Nutek (rAps).

Det är ingen påtaglig skillnad mellan scenarierna år 2015 vad gäller den regionala fördelningen av andelen utlandsfödda i befolkningen. År 2030 har det
däremot uppstått vissa skillnader i några regionfamiljer; i småregionerna och
lokala centra – varuproducerande är andelen utlandsfödda något lägre i alternativscenariot.

Fördelningen av
andelen utlandsfödda
skiljer sig inte
nämnvärt från
basscenariot.

Det är inte heller någon skillnad mellan scenarierna vad gäller befolkningens
utbildningsnivå, vid en gruppering av regionfamiljer i storstadsregioner och övriga regioner.
Befolkningens åldersstruktur skiljer sig något mellan de båda scenarierna. Man
flyttar som mest i 20–30-årsåldern. Att inflyttningen till storstadsregionerna är
mindre i alternativscenariot innebär därmed att det framför allt är avseende dessa yngre människor som strukturerna skiljer sig. I alternativscenariot utgör de en
något mindre andel av befolkningen för storstadsregionerna, medan de i övriga
regionfamiljer utgör en något större andel, jämfört med basscenariot.

Befolkningens
åldersstruktur skiljer
sig åt mellan de
två scenarierna.
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Tabell 8-4 Genomsnittligt årligt födelsenetto och flyttnetto (nettoinvandring respektive inrikes flyttnetto) 2015–2030, som procentuell andel av medelfolkmängden under perioden, i alternativscenariot och bascenariot.
Basscenario
Regionfamilj

Födelsenetto

Totalt
flyttnetto

Netto
invandring

Inrikes
flyttnetto

Storstadsregioner

0,32

0,35

0,27

0,08

Regionala centra med universitet

0,00

0,16

0,23

–0,08

Övriga regionala centra

0,03

0,21

0,22

–0,02

Lokala centra – basindustriintensiva

–0,17

–0,31

0,34

–0,65

Lokala centra – varuproducerande

–0,13

0,24

0,19

0,05

Lokala centra – tjänsteproducerande

–0,18

0,12

0,20

–0,08

Småregioner – basindustriintensiva

–0,19

–0,06

0,51

–0,58

Småregioner – varuproducerande

–0,22

–0,01

0,24

–0,24

Småregioner – tjänsteproducerande

–0,18

0,17

0,27

–0,09

0,15

0,25

0,25

0,00

Födelse–
netto

Totalt
flyttnetto

Netto
invandring

Inrikes
flyttnetto

Storstadsregioner

0,32

0,33

0,27

0,06

Regionala centra med universitet

0,03

0,27

0,23

0,04

Övriga regionala centra

0,05

0,24

0,22

0,02

Lokala centra – basindustriintensiva

–0,09

–0,29

0,32

–0,62

Lokala centra – varuproducerande

–0,11

0,11

0,19

–0,07

Lokala centra – tjänsteproducerande

–0,15

0,12

0,19

–0,07

Småregioner – basindustriintensiva

–0,19

–0,18

0,51

–0,69

Småregioner – varuproducerande

–0,20

–0,09

0,23

–0,32

Småregioner – tjänsteproducerande

–0,27

–0,25

0,26

–0,51

0,15

0,25

0,25

0,00

Totalt
Alternativscenario
Regionfamilj

Totalt
Källa: Nutek (rAps).

Tabell 8-5 Procentuell andel utlandsfödda i befolkningen, per regionfamilj, år 2015 och 2030, i
basscenariot och alternativscenariot.
Regionfamilj

2015 bas

2015 alt

2030 bas

2030 alt

Storstadsregioner

18

18

18

18

Regionala centra med universitet

10

10

10

10

Övriga regionala centra

12

12

13

13

Lokala centra – basindustriintensiva

16

16

18

18

Lokala centra – varuproducerande

9

9

20

17

Lokala centra – tjänsteproducerande

7

7

10

10

Småregioner – basindustriintensiva

14

14

23

21

Småregioner– varuproducerande

10

10

15

14

Småregioner – tjänsteproducerande

13

13

19

18

Totalt

14

14

16

16

Källa: Nutek (rAps).
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Tabell 8-6 Försörjningsbörda (kvot) i regionfamiljer. Summan av antalet personer i åldrar 0–19 respektive 65+ relativt befolkningen 20–64, år 2015 och 2030 i basscenariot och alternativscenariot.
Regionfamilj

2015 bas

2015 alt

2030 bas

2030 alt

Storstadsregioner

0,67

0,68

0,77

0,77

Regionala centra med universitet

0,78

0,77

0,91

0,90

Övriga regionala centra

0,80

0,80

0,93

0,92

Lokala centra – basindustriintensiva

0,84

0,83

1,01

0,99

Lokala centra – varuproducerande

0,85

0,83

0,90

0,93

Lokala centra – tjänsteproducerande

0,85

0,84

1,00

0,99

Småregioner – basindustriintensiva

0,85

0,84

0,96

0,99

Småregioner – varuproducerande

0,87

0,86

0,95

0,96

Småregioner – tjänsteproducerande

0,85

0,85

0,97

0,99

Totalt

0,74

0,74

0,84

0,84

Källa: Nutek (rAps).

Skillnaderna i åldersstruktur avspeglas i skillnader i försörjningsbörda, som
år 2015 är något högre i storstadsregionerna i alternativscenariot jämfört med
basscenariot, och något lägre för övriga regionfamiljer.

Sysselsättning
Alternativscenariots antagande om högre utsläppspris för koldioxid samt högre
elpris medför en avmattning av den ekonomiska tillväxten. Som en konsekvens
förväntas sysselsättningen fram till 2015 växa i en betydligt svagare takt i alternativscenariot jämfört med basscenariot. I de modellberäkningar som baseras
på det nationella alternativscenariots förutsättningar antas den årliga sysselsättningstillväxten under perioden fram till 2015 att uppgå till 0,2 procent, jämfört
med 0,7 procent årligen under motsvarande period i basscenariot. För samtliga
regionfamiljer antas den årliga sysselsättningstillväxten minska jämfört med i
basscenariot.
Sysselsättningsförändringen i alternativscenariot under perioden 2015–2030
motsvarar utvecklingen i basscenariot för samma period på riksnivå och för de
flesta regionfamiljer. Regionfamiljerna lokala centra – varuproducerande respektive småregioner – tjänsteproducerande beräknas däremot få en betydligt
svagare sysselsättningsutveckling i alternativscenariot jämfört med basscenariot
under perioden 2015–2030.
Alternativscenariots svagare sysselsättningsutveckling under perioden fram
till 2015 innebär att sysselsättningstillväxten för såväl kvinnor som män antas
minska jämfört med basscenariot. Kvinnor förväntas få en sysselsättningsökning motsvarande 0,4 procent per år medan ingen förändring förväntas beträffande männens sysselsättning.
Under perioden 2015–2030 beräknas sysselsättningsutvecklingen för kvinnor
utvecklas något bättre i alternativscenariot jämfört med basscenariot. På riksnivå förväntas sysselsättningen för män minska med 0,1 procent årligen i såväl

Fram till 2015
utvecklas
sysselsättningen
svagare.
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Figur 8-2 Åldersstruktur 2005, 2015 och 2030, alternativscenariot.
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Tabell 8-7 Sysselsättningsutveckling i regionfamiljer 2005–2030.
Regionfamiljer

2005–2015 (%/år)
Bas
Alternativ

2015–2030 (%/år)
Bas
Alternativ

Storstadsregioner

1,1

0,8

0,5

0,6

Regionala centra med universitet

0,4

–0,2

–0,4

–0,5

Övriga regionala centra

0,4

–0,2

–0,2

–0,3

Lokala centra – basindustriintensiva

0,4

–0,4

–0,7

–0,7

Lokala centra – varuproducerande

0,3

–0,3

0,0

–0,5

Lokala centra – tjänsteproducerande

0,2

–0,4

–0,6

–0,5

Småregioner – basindustriintensiva

0,2

–0,7

–0,7

–0,5

Småregioner – varuproducerande

0,1

–0,6

–0,6

–0,7

Småregioner – tjänsteproducerande

0,1

–0,6

–0,2

–0,7

Riket

0,7

0,2

0,1

0,1

Källa: SCB/Nutek (rAps).

alternativ- som i basscenariot. Enligt alternativscenariot för perioden 2015–2030
beräknas män i de basindustriintensiva och varuproducerande regionerna få en
relativt sämre sysselsättningsutveckling än kvinnor, jämfört med utvecklingen
inom de övriga regionfamiljerna. Det är en följd av att dessa regioner har en stor
andel sysselsatta inom basindustrin och övrig industri som beräknas sysselsätta
en lägre andel år 2030 jämfört med år 2015 och där de sysselsatta domineras av
män.
Sysselsättningsutvecklingen fram till 2015 antas enligt alternativscenariot utvecklas svagare för samtliga åldersgrupper jämfört med basscenariots utveckling och det är endast inom den yngre åldersgruppen som en positiv sysselsättningsutveckling är att förvänta. För lokala centra – basindustriintensiva och
varuproducerande förväntas en bättre sysselsättningsutveckling inom den yngre
åldersgruppen jämfört med basscenariot. Under perioden 2015–2030 förväntas
sysselsättningen i alternativscenariot fördelat på de tre åldersgrupperna utvecklas på samma sätt som i basscenariot på nationell nivå.
Tabell 8-8 Sysselsättningsutveckling för kvinnor respektive män i regionfamiljer, 2005–2030.

Regionfamiljer

2005–2015 (%/år)
Bas
Alternativ
Kvinnor
Män
Kvinnor
Män

2015–2030 (%/år)
Bas
Alternativ
Kvinnor
Män
Kvinnor
Män

Storstadsregioner

1,2

0,9

0,9

0,6

0,6

0,4

0,7

0,5

Regionala centra med universitet

0,6

0,2

0,0

–0,4

–0,2

–0,5

–0,3

–0,6

Övriga regionala centra

0,6

0,2

0,0

–0,4

–0,1

–0,4

–0,1

–0,5

Lokala centra – basindustriintensiva

0,6

0,2

–0,2

–0,6

–0,6

–0,8

–0,4

–0,9

Lokala centra – varuproducerande

0,5

0,2

–0,1

–0,5

0,4

–0,5

–0,1

–0,8

Lokala centra – tjänsteprod.

0,4

0,1

–0,3

–0,6

–0,5

–0,7

–0,4

–0,7

Småregioner – basindustriintensiva

0,5

–0,1

–0,5

–1,0

–0,4

–1,0

–0,2

–0,9

Småregioner – varuproducerande

0,3

0,0

–0,5

–0,7

–0,4

–0,7

–0,5

–0,9

Småregioner – tjänsteproducerande

0,3

0,0

–0,4

–0,7

0,0

–0,5

–0,6

–0,8

Riket

0,9

0,5

0,4

0,0

0,2

–0,1

0,3

–0,1

Källa: SCB/Nutek (rAps).
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Tabell 8-9 Sysselsättningsutvecklingens förändring i regionfamiljer fördelat på utbildningsgrupper, 2005–2030.
2005–2015 (%/år)
Regionfamiljer

2015–2030 (%/år)

Eftergymnasial Minst 3-årig
Kortare
utbildning
efterän 3-årigt
3-årigt
kortare
gymnasial
gymnasium gymnasium
än 3 år utbildning

Eftergymnasial
Kortare
utbildning
än 3-årigt
3-årigt
kortare
gymnasium gymnasium
än 3 år

Minst 3-årig
eftergymnasial
utbildning

Storstadsregioner

–3,2

2,3

1,5

3,4

–2,0

0,2

0,7

2,3

Regionala centra med universitet

–3,7

2,4

1,1

2,1

–3,1

–0,2

0,1

1,5

Övriga regionala centra

–3,7

2,4

0,8

2,9

–2,9

0,1

0,3

1,8

Lokala centra – basindustriintensiva

–3,1

1,5

1,0

4,2

–2,8

–0,2

0,2

1,7

Lokala centra – varuproducerande

–3,3

2,0

0,6

4,1

–3,5

–0,3

–0,2

3,0

Lokala centra – tjänsteproducerande

–3,3

2,2

0,5

2,8

–3,1

0,0

0,2

2,0

Småregioner – basindustriintensiva

–3,8

1,2

0,8

4,8

–3,7

–0,4

0,5

3,0

Småregioner – varuproducerande

–3,8

1,8

1,0

4,6

–4,1

–0,5

–0,3

3,1

Småregioner – tjänsteproducerande

–4,1

1,1

1,2

5,6

–4,3

–0,5

–0,1

3,0

Riket

–3,5

2,3

1,2

3,2

–2,6

0,1

0,5

2,2

Källa: Nutek (rAps).

Av Tabell 8-9 framgår hur sysselsättningen förväntas utvecklas fördelat på utbildningsgrupper i alternativscenariot för perioderna 2005–2015 respektive
2015–2030. Generellt är sysselsättningsutvecklingen sämre i alternativscenariot
jämfört med basscenariot för samtliga utbildningsgrupper.

Sysselsättningsutvecklingen fördelat
på utbildningsgrupper följer
samma mönster
som basscenariot.

Sysselsättningsutvecklingen fördelat på utbildningsgrupper följer samma mönster som i basscenariot. Den starkaste sysselsättningsutvecklingen förväntas ske,
precis som i basscenariot, inom gruppen med minst treårig eftergymnasial utbildning. Sysselsättningen förväntas även utvecklas positivt för personer med
treårigt gymnasium som högsta utbildning. I denna utbildningsgrupp ingår yrkesutbildade med treårig yrkesförberedande gymnasieutbildning, för vilka sysselsättningen enligt alternativscenariot förväntas öka med 3,3 procent per år
under perioden 2005–2015 (3,7 % per år i basscenariot) och 0,2 procent per år
under perioden 2015–2030 (0,6 % per år i basscenariot). Sysselsättningen inom
utbildningsgruppen med kortare än treårigt gymnasium förväntas enligt alternativscenariot minska kraftigt inom samtliga regionfamiljer på medellång såväl
som på lång sikt.

Fram till 2015
minskar andelen
sysselsatta inom
basindustrin.

I Figur 8-3 jämförs andelen sysselsatta per bransch/sektor för samtliga regionfamiljer och riket i bas- respektive alternativscenariot för 2015. På riksnivå förväntas alternativscenariot leda till en lägre andel sysselsatta inom basindustrin
2015 jämfört med basscenariot. Däremot förväntas sysselsättningen inom övrig
industri och inom byggverksamhet utvecklas något mer positivt i alternativscenariot jämfört med i basscenariot. I alternativscenariot förväntas företagsinriktade tjänster och offentliga hushållstjänster utvecklas något svagare medan privata hushållstjänster och blandade tjänster utvecklas något starkare, jämfört med
basscenariot fram till 2015. Utvecklingen i alternativ- jämfört med basscenariot
inom respektive regionfamilj följer generellt sett rikets utveckling som helhet
fram till 2015. Utvecklingen inom basindustrin är dock generellt sett svagare i
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Figur 8-3 Andel sysselsatta per bransch/sektor år 2015 i bas- respektive alternativscenariot.
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Figur 8-4 Andel sysselsatta per bransch/sektor år 2030 i bas- respektive alternativscenariot.
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alternativscenariot inom de basindustriintensiva och varuproducerande regionfamiljerna jämfört med basscenariot.
I Figur 8-4 redovisas andelen sysselsatta per bransch/sektor 2030 i bas- respektive alternativscenariot för samtliga regionfamiljer och riket som helhet.
Basindustrin förväntas på riksnivå fortsätta att utvecklas svagare i alternativjämfört med basscenariot vilket leder till att andelen sysselsatta inom basindustrin beräknas vara lägre i alternativscenariot. Sysselsättningsutvecklingen inom
byggverksamhet och privata hushållstjänster förväntas också utvecklas svagare
i alternativscenariot under perioden 2015–2030, vilket leder till att andelen sysselsatta i dessa branscher/sektorer beräknas vara lägre än basscenariot 2030.
Under perioden 2015–2030 förväntas sysselsättningen utvecklas mer positivt
inom företagsinriktade tjänster och offentliga hushållstjänster i alternativ- än
i basscenariot vilket leder till att andelen sysselsatta i dessa branscher/sektorer
förväntas vara högre i alternativscenariot jämfört med i basscenariot år 2030.
Andelen sysselsatta inom olika branscher/sektorer 2030 på regionfamiljenivå
för de två scenarierna är i princip densamma som beskrivits för riket.

Ekonomi
I alternativscenariot bidrar antagandet om högre utsläppspris för koldioxid samt
högre elpris till en avmattning av den ekonomiska tillväxten. Som redovisats
tidigare är det framför allt den privata konsumtionen som försvagas. I basscenariot växer BNP med i genomsnitt 2,8 procent per år fram till 2015 medan den
årliga BNP-tillväxten i alternativscenariot under samma period antas uppgå till
2,3 procent. För perioden 2015–2030 antas BNP växa med 2,1 procent i såväl
bas- som alternativscenariot.
Beräkningarna för den regionala utvecklingen fram till 2015 enligt alternativscenariot visar på marginella skillnader i utvecklingen av BRP jämfört med basscenariot; totalt väntas BRP växa med 3,2 procent per år, jämfört med 3,3 procent
i basscenariot. För regionfamiljerna förväntas inga större skillnader mellan scenarierna. Liksom i basscenariot förväntas BRP utvecklas starkast i storstadsregionerna och i lokala centra – basindustriintensiva. Den svagaste BRP-tillväxten
beräknas, liksom i basscenariot, ske inom regionfamiljen småregioner – tjänsteproducerande.

Den regionala
tillväxten skiljer sig
marginellt jämfört
med basscenariot.

Beräkningarna för den regionala BRP-tillväxten under perioden 2015–2030 visar på en något svagare utveckling i alternativscenariot jämfört med basscenariot; detta gäller speciellt för småregioner – tjänsteproducerande. För lokala
centra – basindustriintensiva förväntas i alternativscenariot en fortsatt stark utveckling av förädlingsvärdet. Därmed utvecklas dess BRP något starkare än i
storstadsregionerna under perioden 2015–2030.

Mellan 2015–2030
blir den regionala
tillväxen svagare
än i basscenariot.

Eftersom BRP-tillväxten i alternativscenariot, totalt sett och för enskilda regionfamiljer, inte skiljer sig nämnvärt från den förväntade utvecklingen i basscenariot innebär det att regionfamiljernas beräknade andel av rikets förädlingsvärde
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Tabell 8-10 Utveckling av förädlingsvärdet (BRP) i regionfamiljer 2005–2030. Fasta priser (år 2002).
Regionfamiljer

2005–2015 (%/år)
Bas
Alternativ

2015–2030 (%/år)
Bas
Alternativ

Storstadsregioner

3,8

3,6

3,6

3,5

Regionala centra med universitet

2,7

2,6

2,6

2,6

Övriga regionala centra

2,9

2,9

3,1

2,9

Lokala centra – basindustriintensiva

3,6

3,6

3,6

3,6

Lokala centra – varuproducerande

2,9

3,1

3,3

3,1

Lokala centra – tjänsteproducerande

2,3

2,5

2,5

2,5

Småregioner – basindustriintensiva

2,7

2,8

2,6

2,7

Småregioner – varuproducerande

3,3

3,0

3,2

3,2

Småregioner – tjänsteproducerande

2,1

2,1

2,2

1,7

Riket

3,3

3,2

3,3

3,1

Källa: SCB/Nutek (rAps).

Tabell 8-11 Regionfamiljernas procentandel av rikets förädlingsvärde (BRP).
Procentandel av riket
Regionfamilj

Bas

2015
Alternativ

Bas

2030
Alternativ

Storstadsregioner

56,5

56,0

59,4

58,5

Regionala centra med universitet

14,4

14,6

13,0

13,5

Övriga regionala centra

18,1

18,2

17,4

17,5

1,4

1,5

1,5

1,6

Lokala centra – basindustriintensiva
Lokala centra – varuproducerande

2,0

2,1

2,0

2,1

Lokala centra – tjänsteproducerande

2,4

2,6

2,2

2,3

Småregioner – basindustriintensiva

1,9

2,0

1,7

1,9

Småregioner – varuproducerande

0,9

0,9

0,9

1,0

Småregioner – tjänsteproducerande

2,3

2,3

2,0

1,9

Källa: SCB/Nutek (rAps).

Tabell 8-12 Utveckling av regional inkomst i regionfamiljer, 2005–2030.
Regional inkomst
Regionfamiljer

2005–2015 (%/år)
Bas
Alternativ

2015–2030 (%/år)
Bas
Alternativ

Storstadsregioner

2,4

2,4

2,2

2,4

Regionala centra med universitet

1,8

1,0

1,2

1,3

Övriga regionala centra

1,8

0,8

1,3

1,2

Lokala centra – basindustriintensiva

2,5

1,1

1,4

1,4

Lokala centra – varuproducerande

1,8

0,8

1,3

1,2

Lokala centra – tjänsteproducerande

1,9

0,8

1,0

1,1

Småregioner – basindustriintensiva

1,1

0,2

0,5

0,9

Småregioner – varuproducerande

1,6

0,5

0,9

1,0

Småregioner – tjänsteproducerande

1,3

0,6

1,1

1,1

Riket

2,2

1,7

1,9

2,0

Källa: SCB/Nutek (rAps).
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Tabell 8-13 Utveckling av regional arbetsproduktivitet i regionfamiljer, 2005–2030.
Regional arbetsproduktivitet
Regionfamiljer

2005–2015 (%/år)
Bas
Alternativ

2015–2030 (%/år)
Bas
Alternativ

Storstadsregioner

2,2

2,4

2,4

2,5

Regionala centra med universitet

1,7

1,5

1,8

2,0

Övriga regionala centra

1,8

1,5

1,8

1,7

Lokala centra – basindustriintensiva

1,8

1,5

1,7

1,6

Lokala centra – varuproducerande

1,5

1,1

1,5

1,7

Lokala centra – tjänsteproducerande

1,4

1,1

1,5

1,6

Småregioner – basindustriintensiva

1,6

1,0

1,1

1,1

Småregioner – varuproducerande

1,4

1,2

1,3

1,4

Småregioner – tjänsteproducerande

1,5

1,3

1,3

1,2

Riket

2,0

2,0

2,2

2,3

Källa: SCB/Nutek (rAps).

för knappt 59 procent av rikets BNP. Motsvarande andel för sysselsättningen i
storstadsregionerna beräknas enligt alternativscenariot uppgå till 49 procent år
2015 och 53 procent år 2030. På samma sätt som i basscenariot svarar en mindre
andel av sysselsättningen för en större andel av förädlingsvärdet, vilket indikerar en genomsnittlig arbetsproduktivitet i storstadsregionerna som är högre än
riksgenomsnittet.
I Tabell 8-12 jämförs utvecklingen av regional inkomst i alternativscenariot med
den i basscenariot. Under perioden fram till 2015 förväntas den regionala inkomsten i storstadsregionerna öka i samma takt i de båda scenarierna; för alla
andra regionfamiljer är utvecklingen betydligt svagare i alternativscenariot. Under perioden 2015–2030 är bilden i stort sett den omvända. Med undantag för
övriga regionala centra ökar den regionala inkomsten något snabbare i alternativscenariot.
För småregioner – basindustriintensiva förväntas den regionala inkomsten under perioden 2015–2030 öka avsevärt starkare i alternativscenariot jämfört med
basscenariot, 0,9 jämfört med 0,5 procent per år. Denna skillnad förklaras av att
befolkningen minskar något snabbare och att sysselsättningen minskar något
långsammare i alternativscenariot.
Utvecklingen av den regionala arbetsproduktiviteten i alternativscenariot förväntas för riket som helhet motsvara utvecklingen i basscenariot, på såväl
medellång som lång sikt. Arbetsproduktiviteten inom storstadsregionerna utvecklas starkast i båda alternativen och under båda perioderna. Under perioden
2005–2015 förväntas arbetsproduktiviteten inom de basindustriintensiva och
varuproducerande regionerna utvecklas svagare i alternativscenariot jämfört
med basscenariot.

Fram till 2015
förväntas den
regionala inkomsten
i storstadsregionerna
öka i samma takt i
de båda scenarierna.
Under perioden
2015–2030 är
bilden i stort sett
den omvända.

Utvecklingen av
den regionala
arbetsproduktiviteten
i alternativscenariot
förväntas motsvara
utvecklingen i
basscenariot.

Avslutande kommentarer
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Syftet med denna rapport är att bidra till diskussionen om möjliga regionala
framtidsbilder, med speciellt intresse kring frågan om regionala konsekvenser
av klimatförändringen. Underlaget för dessa framtidsbilder är två scenarier på
nationell nivå som utgår från samma nationella befolkningsprognos, men delvis
olikartade makroekonomiska förutsättningar. Det första scenariot, basscenariot,
utgår från aktuella makroekonomiska förutsättningar på medellång sikt och tjänar främst som en referensbild. Det andra scenariot, alternativscenariot, handlar
specifikt om konsekvenser av klimatpolitiska åtgärder, med högre utsläppspriser
på koldioxid och högre energipriser.
Med dessa beräkningsförutsättningar har en regionalekonomisk modell, rAps,
kalibrerats för att vid en regional fördelning av befolkning, sysselsättning och
ekonomi så nära som möjligt återge nationella förutsättningar och antaganden.
Basscenariot innebär en fortsatt koncentration till storstadsregionerna, det vill
säga Stockholm, Göteborg och Malmö. Det framgår av storstadsregionernas
beräknade andel av rikets befolkning, sysselsättning och bruttoregionprodukt
(BRP).

Basscenariot
innebär en fortsatt
koncentration till
storstadsregionerna.

För storstadsregionerna beräknas befolkningen öka med 0,9 procent per år till
2015, och med 0,7 procent per år 2015–2030. Även i övriga större regioner
(regionala centra) beräknas befolkningen öka; 0,3 respektive 0,2 procent per år
för motsvarande perioder. För alla övriga regionfamiljer beräknas befolkningen
minska.
Fram till 2015 beräknas sysselsättningen öka för alla regionfamiljer, även om
ökningen varierar kraftigt, från 1,1 procent per år i storstadsregionerna till 0,1
procent per år för regionfamiljerna småregioner. För perioden 2015–2030 ökar
sysselsättningen endast för storstadsregioner, 0,5 procent per år, medan den
minskar i övriga regionfamiljer, som mest med minus 0,7 procent per år i basindustriintensiva småregioner.
Regional inkomst (lönesumma per invånare) och regional arbetsproduktivitet
(lönesumma per sysselsatt) ökar snabbast i storstadsregionerna, omkring 2,2 till
2,4 procent per år.
Alternativscenariot innebär en lägre ekonomisk tillväxt och en avsevärt mindre
ökning av sysselsättningen jämfört med basscenariot. Den lägre ekonomiska aktiviteten medför att inflyttningen till storstadsregionerna dämpas något, om än
koncentrationen till dessa regioner är fortsatt stark. Befolkningsminskningen i
lokala centra bromsas till följd av den lägre utflyttningen, medan småregionernas negativa flyttnetto ökar, i synnerhet för basindustriintensiva småregioner
2015–2030.
I alternativscenariot ökar sysselsättningen endast i storstadsregionerna, vilket
gäller både för perioden till 2015 (0,8 % per år) och 2015–2030 (0,6 % per år).

Fram till 2015
beräknas
sysselsättningen
öka för alla
regionfamiljer
även om ökningen
varierar.

Alternativscenariot
innebär en lägre
ekonomisk tillväxt
och en avsevärt
mindre ökning av
sysselsättningen
jämfört med
basscenariot.
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Den största
avvikelsen jämfört
med sysselsättningens
förändring i
basscenariot
beräknas uppstå för
basindustriintensiva
regioner.

Den största avvikelsen jämfört med sysselsättningens förändring i basscenariot
beräknas uppstå för basindustriintensiva regioner i lokala centra och småregioner. För den senare regionfamiljen beräknas sysselsättningen i alternativscenariot minska med 0,7 procent per år till 2015, jämfört med en ökning med 0,2
procent per år i basscenariot.
De basindustriintensiva regionernas betydligt svagare utveckling i alternativscenariot, framför allt för perioden till år 2015, kommer även till uttryck i en svagare utveckling av regional inkomst och arbetsproduktivitet.

Avslutande kommentarer
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Appendix 1
Regionala indelningar
I rapporten används i huvudsak Nuteks indelning av landet i 72 funktionella
analysregioner, så kallade FA-regioner (Nutek 2005b). För att göra det möjligt
att på ett mer meningsfullt sätt jämföra regioner med något så när likartade utvecklingsförutsättningar, grupperas FA-regionerna också till sju regionfamiljer.
I denna appendix presenteras grunderna för dessa båda regionala indelningar.

FA-regioner
Indelningen i FA-regioner utgår från 2002 års statistik över pendlingsströmmar
mellan kommuner och SCBs statistiska kriterier för avgränsning av så kallade
lokala arbetsmarknader. Avgränsningen görs i två steg.118 Först avgörs vilka
kommuner som kan betraktas som oberoende eller självförsörjande vad gäller
tillgången på arbetstillfällen för den egna befolkningen. Detta görs med utgångspunkt från två självständighetskriterier – ett generellt och ett specifikt:

E

ij

/ Ei < 0,20

i j

max Eij / Ei < 0,075
där Eij är flödet av arbetspendlare från kommun i till kommun j och Ei är antalet
förvärvsarbetande som bor i kommun i. För att klassas som oberoende kommun
måste båda kriterierna vara uppfyllda – alltså den totala andelen utpendlare måste vara mindre än 20 procent av kommunens förvärvsarbetande befolkning och
andelen utpendlare till någon enskild kommun måste understiga 7,5 procent.
Därefter förs de kommuner som inte klassats som oberoende till den kommun
till vilken den största pendlingsströmmen är riktad och ingår därmed i den kommunens lokala arbetsmarknad. I de fall den största pendlingsströmmen går till en
kommun som inte definierats som oberoende uppstår en pendlingskedja. Kedjan
upphör först när den största pendlingsströmmens destination utgörs av en oberoende kommun. Om en pendlingskedja innehåller tre länkar eller fler, bryts dock
kedjan vid den svagaste länken (där andelen utpendlare i förhållande till den
förvärvsarbetande befolkningen är som lägst).
I samband med den nya indelningen i FA-regioner har hänsyn också tagits till
statistik över pendling till grannländerna.119 Detta har framför allt påverkat pendlingsregionernas utseende i västra Värmland.
118
119

Det ursprungliga förslaget till kriterier för indelning i lokala arbetsmarknader utarbetades av Carlsson et al (1991).
Inom projektet ”Nordisk pendlingskarta” har de fyra nordiska statistikmyndigheterna samarbetat för att producera
statistik över gränsöverskridande pendling på nationell, regional och kommunal nivå, se Nordiska ministerrådet
(2005).
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Förutom den faktiska pendlingen och SCB:s statistiska kriterier för avgränsning
av lokala arbetsmarknader, har hänsyn också tagits till tydliga utvecklingstendenser när det gäller pendlingen mellan landets kommuner. Den nya indelningen
i FA-regioner är i den meningen framåtblickande. Ambitionen är att den föreslagna indelningen ska kunna ligga fast under kommande tioårsperiod.
För att erhålla en regional indelning som är konsistent över tiden har det varit
nödvändigt att göra vissa smärre justeringar i förhållande till det förslag Nutek
presenterat. Det handlar om ett antal fall där en ursprunglig kommun delats upp
i två eller fler kommuner och där de nya kommunerna enligt Nuteks indelning
tillhör olika FA-regioner. Om en kommun delats har vi genomgående valt att
föra de nya kommunerna till den FA-region som den ursprungliga kärnkommunen tillhör enligt Nuteks förslag.
Konkret innebär det att vi fört Gnesta och Trosa kommun (som enligt Nuteks
förslag tillhör Stockholms FA-region) till Nyköpings FA-region. På motsvarande
vis har vi fört Bollebygds kommun (som enligt Nutekts förslag tillhör Göteborgs
FA-region) till Borås FA-region. Med dessa justeringar erhåller vi en indelning i
72 FA-regioner som är konsistent med hänsyn till genomförda ändringar i kommunindelningen från 1985 och framåt.
I slutet av appendix 1 finns en karta över FA-regionerna och en tabell som visar
till vilken FA-region som respektive kommun hör.

Regionfamiljer
Rapportens 72 FA-regioner omfattar allt från Stockholmsregionen med över 2
miljoner invånare och drygt 1 miljon sysselsatta, till Sorsele med en befolkning på mindre än 3 000 och drygt 1 000 sysselsatta. Det är uppenbart att dessa
regioner har vitt skilda förutsättningar för utveckling och tillväxt och därmed
inte särskilt förvånande om de utvecklas olika. I rapporten använder vi därför
så kallade regionfamiljer för att göra det möjligt att på ett mer meningsfullt sätt
jämföra regioner med något så när likartade utvecklingsförutsättningar.120
Grupperingen av FA-regioner i regionfamiljer är mycket enkel. Den baseras i
huvudsak på FA-regionernas befolkningsstorlek. För de lite större regionerna
har vi också tagit fasta på om det finns ett universitet i regionen eller inte. Bland
de mindre regionerna har vi valt att skilja på dem som i huvudsak är varurespektive tjänsteproducerande. I nedanstående tabell presenteras lite mer detaljer kring de kriterier som använts.
Regionfamiljernas namn avspeglar så långt som möjligt de ingående FA-regionernas plats i den regionala hierarkin. Namnen stämmer dock inte alltid för alla
ingående FA-regioner, utan har satts med hänsyn till majoriteten av regioner.

120

Nutek har tidigare gjort en liknande gruppering i regionfamiljer, men då med utgångspunkt från de gamla lokala
arbetsmarknadsregionerna, se t ex Nutek (2005a).
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Kriterier för gruppering av FA-regioner i regionfamiljer
Kriterier för gruppering av FA-regioner
Regionfamilj

Befolkningsgräns

Storstadsregioner

≥ 500 000

Regionala centra med universitet

≥ 100 000

Övriga regionala centra

≥ 100 000

Lokala centra – varuproducerande*

≥ 40 000

Lokala centra – tjänsteproducerande*

≥ 40 000

Småregioner – varuproducerande*

< 40 000

Småregioner – tjänsteproducerande*

< 40 000

Tilläggsvillkor

Universitet
≥ 1/3 sysselsatta i varuproducerande branscher
< 1/3 sysselsatta i varuproducerande branscher
≥ 1/3 sysselsatta i varuproducerande branscher
< 1/3 sysselsatta i varuproducerande branscher

Anm: Befolkning avser år 2004. Varuproducerande branscher definieras som förvärvsarbetande dagbefolkning i branschgrupp A-D och avser år 2003 (se appendix 2 för detaljer kring branschgrupperingen). Universitetsstatus enligt Högskoleverkets klassificering 2005-01-01.
Källa: SCB och Högskoleverket.

Sist i appendix 1 finns en tabell som visar i vilken regionfamilj respektive FAregion ingår.

Kompletterande kriterier för gruppering
av FA-regioner i Prognosmodellen.
Som ovanstående tabell med tillägget att regioner med minst 18 procent sysselsatt i basindustrin klassas som basindustriintensiv. Det har genererat två nya
regionfamiljer med tillhörande FA-regioner
Lokala centra – basindustriintensiv
Karlskoga

Värnamo

Småregioner – basindustriintensiv
Avesta
Eda
Gällivare
Hällefors
Vetlanda

Bengtsfors
Fagersta
Hagfors
Kiruna
Vimmerby

I Basindustrin räknas branscherna121: Gruvindustri, Jord- och stenindustri, Järnoch metalltillverkning, Kemisk industri (exkl. läkemedel) samt Skogs- och Pappersindustri
121

SNI 10-14, 20-21 och 23-28. Exklusive 24.4.
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Sveriges 72 FA-regioner

g

j

72

69

71
70

66 67

64

68
60

65

63

55
58
57

53

62

56
59
51

61
52

50
49
54
48
46

41

40

47

42
31
29
28
26

27
23

45

39

43
44
32
38
3335
37
30
36
34
03

01

02
24

25

21 22

06
05

04
08
07

14
13

16

15

20 10
11 12
09
17
18
19

01. Stockholm
02. Nyköping
03. Eskilstuna
04. Östergötland
05. Värnamo
06. Jönköpinig
07. Vetlanda
08. Tranås
09. Älmhult
10. Ljungby

11. Växjö
12. Kalmar
13. Vimmerby
14. Västervik
15. Oskarshamn
16. Gotland
17. Bleking
18. Kristianstad
19. Malmö
20. Halmstad

21. Göteborg
22. Borås
23. Trollhättan
24. Lidköping
25. Skövde
26. Strömstad
27. Bengtsfors
28. Årjäng
29. Eda
30. Karlstad
31. Torsby
32. Hagfors
33. Filipstad
34. Örebro
35. Hällefors
36. Karlskoga
37. Västerås
38. Fagersta
39. Vansbro
40. Malung
41. Mora
42. Falun/Borlänge
43. Avesta
44. Ludvika
45. Gävle
46. Söderhamn
47. Hudiksvall
48. Ljusdal
49. Sundsvall
50. Kramfors
51. Sollefteå
52. Örnsköldsvik
53. Östersund
54. Härjedalen
55. Storuman
56. Lycksele
57. Dorotea
58. Vilhelmina
59. Åsele
60. Sorsele
61. Umeå
62. Skellefteå
63. Arvidsjaur
64. Arjeplog
65. Luleå
66. Överkalix
67. Övertorneå
68. Haparanda
69. Pajala
70. Jokkmokk
71. Gällivare
72. Kiruna
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Kommunernas fördelning på FA-regioner
Kommunkod

Kommunnamn

FA-kod FA-namn

Kommunkod

Kommunnamn

FA-kod FA-namn

0114

Upplands-Väsby

1

Stockholm

0509

Ödeshög

4

Östergötland

0115

Vallentuna

1

Stockholm

0512

Ydre

8

Tranås

0117

Österåker

1

Stockholm

0513

Kinda

4

Östergötland

0120

Värmdö

1

Stockholm

0560

Boxholm

4

Östergötland

0123

Järfälla

1

Stockholm

0561

Åtvidaberg

4

Östergötland

0125

Ekerö

1

Stockholm

0562

Finspång

4

Östergötland

0126

Huddinge

1

Stockholm

0563

Valdemarsvik

4

Östergötland

0127

Botkyrka

1

Stockholm

0580

Linköping

4

Östergötland

0128

Salem

1

Stockholm

0581

Norrköping

4

Östergötland

0136

Haninge

1

Stockholm

0582

Söderköping

4

Östergötland

0138

Tyresö

1

Stockholm

0583

Motala

4

Östergötland

0139

Upplands-Bro

1

Stockholm

0584

Vadstena

4

Östergötland

0140

Nykvarn

1

Stockholm

0586

Mjölby

4

Östergötland

0160

Täby

1

Stockholm

0604

Aneby

6

Jönköping

0162

Danderyd

1

Stockholm

0617

Gnosjö

5

Värnamo

0163

Sollentuna

1

Stockholm

0642

Mullsjö

6

Jönköping

0180

Stockholm

1

Stockholm

0643

Habo

6

Jönköping

0181

Södertälje

1

Stockholm

0662

Gislaved

5

Värnamo

0182

Nacka

1

Stockholm

0665

Vaggeryd

6

Jönköping

0183

Sundbyberg

1

Stockholm

0680

Jönköping

6

Jönköping

0184

Solna

1

Stockholm

0682

Nässjö

6

Jönköping

0186

Lidingö

1

Stockholm

0683

Värnamo

5

Värnamo

0187

Vaxholm

1

Stockholm

0684

Sävsjö

7

Vetlanda

0188

Norrtälje

1

Stockholm

0685

Vetlanda

7

Vetlanda

0191

Sigtuna

1

Stockholm

0686

Eksjö

6

Jönköping

0192

Nynäshamn

1

Stockholm

0687

Tranås

8

Tranås

0305

Håbo

1

Stockholm

0760

Uppvidinge

11

Växjö

0319

Älvkarleby

45

Gävle

0761

Lessebo

11

Växjö

0330

Knivsta

1

Stockholm

0763

Tingsryd

11

Växjö

0331

Heby

1

Stockholm

0764

Alvesta

11

Växjö

0360

Tierp

1

Stockholm

0765

Älmhult

9

Älmhult

0380

Uppsala

1

Stockholm

0767

Markaryd

10

Ljungby

0381

Enköping

1

Stockholm

0780

Växjö

11

Växjö

0382

Östhammar

1

Stockholm

0781

Ljungby

10

Ljungby

0428

Vingåker

3

Eskilstuna

0821

Högsby

15

Oskarshamn

0461

Gnesta*

2

Nyköping

0834

Torsås

12

Kalmar

0480

Nyköping

2

Nyköping

0840

Mörbylånga

12

Kalmar

0481

Oxelösund

2

Nyköping

0860

Hultsfred

13

Vimmerby

0482

Flen

3

Eskilstuna

0861

Mönsterås

15

Oskarshamn

0483

Katrineholm

3

Eskilstuna

0862

Emmaboda

12

Kalmar

0484

Eskilstuna

3

Eskilstuna

0880

Kalmar

12

Kalmar

0486

Strängnäs

1

Stockholm

0881

Nybro

12

Kalmar

0488

Trosa*

2

Nyköping

0882

Oskarshamn

15

Oskarshamn
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Kommunkod

Kommunnamn

FA-kod FA-namn

Kommunkod

Kommunnamn

FA-kod FA-namn

0883

Västervik

14

Västervik

1382

Falkenberg

20

0884

Vimmerby

13

Vimmerby

1383

Varberg

21

Göteborg

0885

Borgholm

12

Kalmar

1384

Kungsbacka

21

Göteborg

0980

Gotland

16

Gotland

1401

Härryda

21

Göteborg

1060

Olofström

17

Blekinge

1402

Partille

21

Göteborg

1080

Karlskrona

17

Blekinge

1407

Öckerö

21

Göteborg

1081

Ronneby

17

Blekinge

1415

Stenungsund

21

Göteborg

1082

Karlshamn

17

Blekinge

1419

Tjörn

21

Göteborg

1083

Sölvesborg

18

Kristianstad

1421

Orust

21

Göteborg

1214

Svalöv

19

Malmö

1427

Sotenäs

23

Trollhättan

1230

Staffanstorp

19

Malmö

1430

Munkedal

23

Trollhättan

1231

Burlöv

19

Malmö

1435

Tanum

26

Strömstad

1233

Vellinge

19

Malmö

1438

Dals-Ed

27

Bengtsfors

1256

Östra Göinge

18

Kristianstad

1439

Färgelanda

23

Trollhättan

1257

Örkelljunga

19

Malmö

1440

Ale

21

Göteborg

1260

Bjuv

19

Malmö

1441

Lerum

21

Göteborg

1261

Kävlinge

19

Malmö

1442

Vårgårda

21

Göteborg

1262

Lomma

19

Malmö

1443

Bollebygd*

22

Borås

1263

Svedala

19

Malmö

1444

Grästorp

23

Trollhättan

1264

Skurup

19

Malmö

1445

Essunga

21

Göteborg

1265

Sjöbo

19

Malmö

1446

Karlsborg

25

Skövde

1266

Hörby

19

Malmö

1447

Gullspång

25

Skövde

1267

Höör

19

Malmö

1452

Tranemo

5

Värnamo

1270

Tomelilla

19

Malmö

1460

Bengtsfors

27

Bengtsfors

1272

Bromölla

18

Kristianstad

1461

Mellerud

23

Trollhättan

1273

Osby

9

Älmhult

1462

Lilla Edet

21

Göteborg

1275

Perstorp

19

Malmö

1463

Mark

21

Göteborg

1276

Klippan

19

Malmö

1465

Svenljunga

22

Borås

1277

Åstorp

19

Malmö

1466

Herrljunga

21

Göteborg

1278

Båstad

19

Malmö

1470

Vara

24

Lidköping

1280

Malmö

19

Malmö

1471

Götene

24

Lidköping

1281

Lund

19

Malmö

1472

Tibro

25

Skövde

1282

Landskrona

19

Malmö

1473

Töreboda

25

Skövde

1283

Helsingborg

19

Malmö

1480

Göteborg

21

Göteborg

1284

Höganäs

19

Malmö

1481

Mölndal

21

Göteborg

1285

Eslöv

19

Malmö

1482

Kungälv

21

Göteborg

1286

Ystad

19

Malmö

1484

Lysekil

23

Trollhättan

1287

Trelleborg

19

Malmö

1485

Uddevalla

23

Trollhättan

1290

Kristianstad

18

Kristianstad

1486

Strömstad

26

Strömstad

1291

Simrishamn

19

Malmö

1487

Vänersborg

23

Trollhättan

1292

Ängelholm

19

Malmö

1488

Trollhättan

23

Trollhättan

1293

Hässleholm

18

Kristianstad

1489

Alingsås

21

Göteborg

1315

Hylte

20

Halmstad

1490

Borås

22

Borås

1380

Halmstad

20

Halmstad

1491

Ulricehamn

22

Borås

1381

Laholm

20

Halmstad

1492

Åmål

30

Karlstad

Halmstad
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Kommunkod

Kommunnamn

FA-kod FA-namn

Kommunkod

Kommunnamn

FA-kod FA-namn

1493

Mariestad

25

Skövde

2021

Vansbro

39

1494

Lidköping

24

Lidköping

2023

Malung

40

Malung

1495

Skara

25

Skövde

2026

Gagnef

42

Falun/Borlänge

1496

Skövde

25

Skövde

2029

Leksand

42

Falun/Borlänge

1497

Hjo

25

Skövde

2031

Rättvik

42

Falun/Borlänge

1498

Tidaholm

25

Skövde

2034

Orsa

41

Mora

1499

Falköping

25

Skövde

2039

Älvdalen

41

Mora

1715

Kil

30

Karlstad

2061

Smedjebacken

44

Ludvika

1730

Eda

29

Eda

2062

Mora

41

Mora

1737

Torsby

31

Torsby

2080

Falun

42

Falun/Borlänge

1760

Storfors

36

Karlskoga

2081

Borlänge

42

Falun/Borlänge

1761

Hammarö

30

Karlstad

2082

Säter

42

Falun/Borlänge

1762

Munkfors

30

Karlstad

2083

Hedemora

43

Avesta

1763

Forshaga

30

Karlstad

2084

Avesta

43

Avesta

1764

Grums

30

Karlstad

2085

Ludvika

44

Ludvika

1765

Årjäng

28

Årjäng

2101

Ockelbo

45

Gävle

1766

Sunne

30

Karlstad

2104

Hofors

45

Gävle

1780

Karlstad

30

Karlstad

2121

Ovanåker

46

Söderhamn

1781

Kristinehamn

30

Karlstad

2132

Nordanstig

47

Hudiksvall

1782

Filipstad

33

Filipstad

2161

Ljusdal

48

Ljusdal

1783

Hagfors

32

Hagfors

2180

Gävle

45

Gävle

1784

Arvika

30

Karlstad

2181

Sandviken

45

Gävle

1785

Säffle

30

Karlstad

2182

Söderhamn

46

Söderhamn

1814

Lekeberg

34

Örebro

2183

Bollnäs

46

Söderhamn

1860

Laxå

34

Örebro

2184

Hudiksvall

47

Hudiksvall

1861

Hallsberg

34

Örebro

2260

Ånge

49

Sundsvall

1862

Degerfors

36

Karlskoga

2262

Timrå

49

Sundsvall

1863

Hällefors

35

Hällefors

2280

Härnösand

49

Sundsvall

1864

Ljusnarsberg

44

Ludvika

2281

Sundsvall

49

Sundsvall

1880

Örebro

34

Örebro

2282

Kramfors

50

Kramfors

1881

Kumla

34

Örebro

2283

Sollefteå

51

Sollefteå

1882

Askersund

34

Örebro

2284

Örnsköldsvik

52

Örnsköldsvik

1883

Karlskoga

36

Karlskoga

2303

Ragunda

53

Östersund

1884

Nora

34

Örebro

2305

Bräcke

53

Östersund

1885

Lindesberg

34

Örebro

2309

Krokom

53

Östersund

1904

Skinnskatteberg

38

Fagersta

2313

Strömsund

53

Östersund

1907

Surahammar

37

Västerås

2321

Åre

53

Östersund

1960

Kungsör

37

Västerås

2326

Berg

53

Östersund

1961

Hallstahammar

37

Västerås

2361

Härjedalen

54

Härjedalen

1962

Norberg

38

Fagersta

2380

Östersund

53

Östersund

1980

Västerås

37

Västerås

2401

Nordmaling

61

Umeå

1981

Sala

37

Västerås

2403

Bjurholm

61

Umeå

1982

Fagersta

38

Fagersta

2404

Vindeln

61

Umeå

1983

Köping

37

Västerås

2409

Robertsfors

61

Umeå

1984

Arboga

37

Västerås

2417

Norsjö

62

Skellefteå

Vansbro

202

Appendix

Kommunkod

Kommunnamn

FA-kod FA-namn

2418

Malå

56

Lycksele

2421

Storuman

55

Storuman

2422

Sorsele

60

Sorsele

2425

Dorotea

57

Dorotea

2460

Vännäs

61

Umeå

2462

Vilhelmina

58

Vilhelmina

2463

Åsele

59

Åsele

2480

Umeå

61

Umeå

2481

Lycksele

56

Lycksele

2482

Skellefteå

62

Skellefteå

2505

Arvidsjaur

63

Arvidsjaur

2506

Arjeplog

64

Arjeplog

2510

Jokkmokk

70

Jokkmokk

2513

Överkalix

66

Överkalix

2514

Kalix

65

Luleå

2518

Övertorneå

67

Övertorneå

2521

Pajala

69

Pajala

2523

Gällivare

71

Gällivare

2560

Älvsbyn

65

Luleå

2580

Luleå

65

Luleå

2581

Piteå

65

Luleå

2582

Boden

65

Luleå

2583

Haparanda

68

Haparanda

2584

Kiruna

72

Kiruna

Anm: Notera att enligt Nuteks förslag till indelning i FA-regioner tillhör Gnesta och Trosa kommun
Stockholms FA-region och Bollebygds kommun tillhör Göteborgs FA-region.
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FA-regionernas fördelning på regionfamiljer
Storstadsregioner

Regionala
centra
med
universitet

Övriga
regionala
centra

Lokala
centra –
varuproducerande

Lokala
centra –
tjänsteproducerande

Småregioner –
varuproducerande

Småregioner –
tjänsteproducerande

Göteborg

Karlstad

Blekinge

Karlskoga

Gotland

Avesta

Arjeplog

Malmö

Luleå

Borås

Lidköping

Hudiksvall

Bengtsfors

Arvidsjaur

Stockholm

Sundsvall

Eskilstuna

Ludvika

Nyköping

Dorotea

Gällivare

Umeå

Falun/Borlänge

Oskarshamn

Skellefteå

Eda

Haparanda

Växjö

Gävle

Värnamo

Söderhamn

Fagersta

Härjedalen

Örebro

Halmstad

Örnsköldsvik

Filipstad

Jokkmokk

Östergötland

Jönköping

Hagfors

Kiruna

Östersund

Kalmar

Hällefors

Kramfors

Kristianstad

Ljungby

Ljusdal

Skövde

Tranås

Lycksele

Trollhättan

Vansbro

Malung

Västerås

Vetlanda

Mora

Vimmerby

Pajala

Västervik

Sollefteå
Sorsele
Storuman
Strömstad
Torsby
Vilhelmina
Årjäng
Åsele
Älmhult
Överkalix
Övertorneå
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Appendix 2
Branschgruppering
I rapporten använder vi en branschgruppering i tre olika nivåer.122 Tabellerna
nedan visar vilka branscher som ingår i respektive grupp och hur grupperna
aggregerats från finaste till grövsta nivå. Branschgrupperingen är gjord både
med utgångspunkt från Standard för svensk näringsgrensindelning 1992 (SNI
92) och 2002 (SNI 2002).
Branschgrupper på nivå 1 och ingående branscher enligt SNI 2002 och SNI 92.
Nivå 1
Grupp

Benämning

SNI 2002

SNI 92

1

Jordbruk, skogsbruk, fiske

01–05

01–05

2

Tillverkning och utvinning

10–37

10–37

3

Energi, vatten, avlopp

40, 41, 90

40, 41, 90

4

Byggverksamhet

45

45

5

Företagsinriktade tjänster

51, 72–74,

51, 72–74,

555, 603, 631, 634, 713, 911,

555, 603, 631, 634, 713, 911,

6024,

6024,

55102, 61102, 62300, 65210,

55112, 61102, 62300, 65210,

65231, 67110, 70110, 70120,

65231, 67110, 70110, 70120,

6

7

8

9

Privata hushållstjänster

Offentliga hushållstjänster

Blandade tjänster

Okänd näringsgren

122

70202, 70203, 70329,

70202, 70203, 70329,

71210–71230, 80425, 93011

71210–71230, 80425, 93011

52, 92, 95,

52, 92, 95,

552–554, 633, 714, 912, 913,

552–554, 633, 714, 912, 913,

6021–6023,

6021–6023,

70201, 70204, 70209, 70321,

70201, 70204, 70209, 70321,

93012–93050

93012–93050

8532,

8532,

75300,

75300,

80100–80424, 80426–80429,

80100–80424, 80426–80429,

85111–85316

85110–85316

50, 64–67 (utom 65210, 65231,

50, 64–67 (utom 65210, 65231,

67110), 99,

67110), 99,

601, 612, 622, 632, 751, 752,

601, 612, 622, 632, 751, 752,

55101, 55103, 61101, 62100,

55111, 55120, 61101, 62100,

70310, 71100

70310, 71100

00000

00000

Grupperingen utgår från ett förslag som utarbetats av Jan Andersson på SCB AM/FRS.
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Aggregering av branschgrupper från nivå 1 till nivå 3.
Nivå 1
Grupp

Benämning

Nivå 2
Grupp

Benämning

Nivå 3
Grupp

Benämning

1

Jordbruk, skogsbruk, fiske

1

Jordbruk, skogsbruk, fiske

2

Tillverkning och utvinning

2

Tillverkning och utvinning

3

Energi, vatten, avlopp

3

Energi, vatten, avlopp

1-4

Industri

4

Byggverksamhet

4

Byggverksamhet

5

Företagsinriktade tjänster

5

Företagsinriktade tjänster

5

Företagsinriktade tjänster

6

Privata hushållstjänster

7

Offentliga hushållstjänster

6–7

Hushållsinriktade tjänster

6–7

Hushållsinriktade tjänster

8

Blandade tjänster

8

Blandade tjänster

8

Blandade tjänster

9

Okänd näringsgren

9

Okänd näringsgren

9

Okänd näringsgren
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Appendix 3
Beskrivning av statistiken
I detta appendix ges en kort beskrivning av de olika statistikkällor som används
i rapporten. Beskrivningen följer samma struktur som dispositionen i rapporten.
För ytterligare detaljer kring statistiken hänvisar vi till dokument hos respektive
statistikansvarig myndighet.

Ekonomisk tillväxt
Kontrolluppgiftsbaserad lönesummestatistik (KU)
Statistiken baseras på de kontrolluppgifter över kontant bruttolön som arbetsgivare är skyldiga att lämna till anställda och skattemyndigheter. Lönesumman
kan beräknas antingen utifrån den region där de förvärvsarbetande arbetar (dagbefolkning) eller utifrån den region där de bor (nattbefolkning).
En brist med lönesummestatistiken är att den inte omfattar den del av det regionala förädlingsvärdet som består av företagens driftsöverskott. Denna brist bidrar samtidigt till att reducera osäkerheten i statistiken, eftersom driftsöverskotten är svåra att med tillförlitlighet fördela till regional nivå. Den största felkällan
är att det arbetsställenummer som ska anges på kontrolluppgiften saknas eller
är felaktigt. Ett annat problem hänger samman med personer som växlar mellan
olika arbetsställen eller som av andra skäl inte kan föras till ett specifikt arbetsställe. Lönesumman för sådan så kallad rörlig arbetskraft fördelas till bostadsregionen. Sammantaget bedöms dock den totala tillförlitligheten hos statistiken
som god. Lönesummestatistik på kommunnivå presenteras en gång per år med
cirka 10 månaders fördröjning för nattbefolkningsuppgifter och cirka 15 månaders eftersläpning för dagbefolkningsuppgifter. För närvarande finns statistik för
perioden 1985–2005. Genomförda skattereformer har i viss mån påverkat statistikens jämförbarhet över tiden och medfört att lönebeloppen på kontrolluppgifterna ökat mer än de verkliga lönerna. För en mer ingående redogörelse över
lönesummestatistiken, se Beskrivning av statistiken – Kontrolluppgiftsbaserad
lönesummestatistik 2003, AM0302, www.scb.se.

Sammanräknad förvärvsinkomst (SFI)
Sammanräknad förvärvsinkomst (SFI) är ett inkomstbegrepp som kan härledas
från den totalräknade inkomststatistiken, som baseras på Skatteverkets deklarationsmaterial i form av taxeringsuppgifter och kontrolluppgifter. SFI definieras
som summan av inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet. Inkomsterna fördelas till individens bostadsort, oberoende av i vilken region de intjänats.
SFI är inte något renodlat mått på regional produktionsaktivitet. Förutom inkomst av anställning och näringsverksamhet innefattar SFI också en mängd
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andra skattepliktiga förmåner och transfereringar samt avdrag för olika kostnader som är direkt förknippade med arbete. Exempelvis ingår sjuklön, ersättning
från försäkringskassa och arbetslöshetskassa, pensioner, etc. Det innebär att SFI
inte bara avspeglar regional produktionsaktivitet utan också fångar den regionala omfördelning av inkomster som följer omfördelning av inkomster mellan
individer och hushåll.
SFI på kommunnivå presenteras en gång per år med cirka 18 månaders eftersläpning. Den totala tillförlitligheten i SFI bedöms som god. Trots att de underliggande inkomstbegreppen skiftat lite över tiden är det möjligt att skapa en tidsserie för SFI som sträcker sig ända från 1968 till i dagsläget 2005. Genomförda
förändringar i skattesystemet har dock påverkat statistikens jämförbarhet över
tiden. Från och med år 1991 bedöms jämförbarheten som god. För en mer detaljerad redogörelse över den totalräknade inkomststatistiken och SFI, se Beskrivning av statistiken – Inkomststatistik: totalräknad, Kalenderår 2003, HE0108,
www.scb.se.

Lönesummor, arbetsgivaravgifter och
preliminär A-skatt (LAPS)
Statistiken avser att för hela arbetsmarknaden kvartalsvis belysa nivå och utveckling av lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt. Undersökningen är en totalundersökning som baseras på skattedeklarationer från arbetsgivare. Uppgifter avseende lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär
A-skatt överförs elektroniskt, varje månad, från SKV till SCB. LAPS är den
enda tillgängliga källan för att beskriva daglönesummans utveckling per region 2005–2007. Beskrivning av statistiken – LAPS, Kalenderår 2007, AM206,
www.scb.se.

Geografi (GEC)
Materialet för den geografiska positioneringen av arbetsstället på rutor om
500x500 bygger på fastighetsupgifter från SCB.

Sysselsatta (RAMS)
Med sysselsatta avses genomgående i kapitlet dagbefolkningen som i november
månad respektive år erhållit sysselsättningsstatus som förvärvsarbetande. För
mer information om avgränsningsmetoden, se Beskrivning av statistiken – Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik 2003 (RAMS), AM0207, www.scb.se.

Befolkning (RTB)
Genomgående i kapitlet används den totala nattbefolkning d v s antal personer
som är skrivna i respektive FA-region den 31 december det aktuella året.
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Befolkningens sammansättning och förändring
Befolkningsstatistiken baseras på de rapporter om födslar, dödsfall, flyttningar
och civilståndsändringar som Skatteverket erhåller från skattekontoren. Registreringen är 31 december för På SCB lagras uppgifterna i registret över totalbefolkningen (RTB). Syftet med statistiken är att beskriva folkmängdens storlek
och förändringar i folkmängden, olika aspekter av befolkningens sammansättning samt in- och utvandring. För en mer detaljerad redogörelse över befolkningsstatistiken, se Beskrivning av statistiken – Befolkningsstatistik 2004,
BE0101, www.scb.se.
Genomgående i kapitlet används den totala nattbefolkningen för respektive åldersklass som är skrivna i respektive FA-region den 31 december det aktuella
året. Förutom för år 2007 där data avser 30 september. För befolkningstillväxten
har 2007 års befolkning prognostiserats fram tre månader till den 31 december.

Arbetsmarknadens struktur och funktionssätt
Förvärvsarbetande (RAMS)
Med förvärvsarbetande avses genomgående i kapitlet nattbefolkning 20–64 år
som i november månad respektive år erhållit sysselsättningsstatus som förvärvsarbetande. För mer information om avgränsningsmetoden, se Beskrivning av
statistiken – Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik 2003 (RAMS), AM0207,
www.scb.se.

Befolkning (RTB)
Genomgående i kapitlet används nattbefolkning 20–64 år om inte annat anges,
det vill säga antal personer i dessa åldrar som är skrivna i respektive FA-region
den 31 december det aktuella året.

Arbetslöshet (AMV)
Alla uppgifter om arbetslöshet kommer från databasen Händel på AMS. Följande definitioner har använts och de är desamma som beskrivs utförligt i AMS
(2004b). Endast personer 20–64 år inkluderas och därmed är inte våra siffror
jämförbara med dem som finns att tillgå via AMS hemsida (där presenteras som
regel personer i alla åldrar). Datamaterialet har specialbeställts från AMS och
om ej annat anges används åren 1994–2005.
Nedan följer en kort beskrivning av information från Händel som används i Rapporten. Mer ingående beskrivning av Händel-data och olika definitioner finns i
AMS (2004). Vi använder genomgående samma definitioner på öppet arbetslösa, programdeltagare etc. som AMS gör.
Arbetslösa: Antal öppet arbetslösa dvs. personer som är arbetslösa och kan ta ett
arbete omgående. Mäts 31 december respektive år.
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Programdeltagare: Antal deltagare i olika arbetsmarknadspolitiska program.
Mäts 31 december respektive år.
Obalans: Summan av arbetslösa och programdeltagare.
Långtidsarbetslösa: Antal personer som varit öppet arbetslösa i 4 månader och
är under 25 år respektive 6 månader och är 25 år eller äldre. Mäts 31 december
respektive år.
Långtidsinskrivna: Antal personer som varit inskrivna (dvs. registrerade i en
sökandekategori) i Händel, minst två år i följd utan avregistrering för arbete eller
annan orsak. Variabeln finns endast fr.o.m. 1999. Mäts 31 december respektive
år.
Lämnat till arbete: Antal som lämnat obalansen och gått till arbete utan stöd
(dvs. avaktualiserade med någon av följande avaktualiseringskoder; 1 fått tillsvidareanställning, 2 fått tidsbegränsad anställning, 3 fått fortsatt anställning hos
samma arbetsgivare eller bytt till sökandekategori: 21 deltidsarbetslös, 22 tillfällig timanställning, 31 tillfälligt arbete, 41 ombytessökande).
Nyanmälda platser: Antal till Arbetsförmedlingen nyanmälda lediga platser
med mer än 10 dagars varaktighet.

Näringslivets struktur
De indikatorer som används för att studera näringslivsstrukturen i regionerna
bygger i sin helhet på uppgifter som finns i den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken RAMS. Ur RAMS har framförallt uppgifter använts som finns i registret för arbetsställen (CFAR). Från CFAR-registret har uppgifter hämtats om
arbetsställets lokalisering (kommun), branschtillhörighet samt antalet sysselsatta vid arbetsstället och deras utbildningsnivå. För mer information om RAMS
se www.scb.se/rams samt Beskrivning av statistiken – Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik 2003, AM0207.

Dynamiken i näringslivet
Arbetsställe- och sysselsättningsdynamik
För att bland annat kunna studera hur företag och arbetsställen startas och läggs
ned har SCB utarbetat en speciell metod. Man utgår från befintliga registerdata
och med vissa antaganden uppskattas hur företag och arbetsställen utvecklas
över tiden samt hur deras anställda rör sig mellan olika enheter. Metoden kallas Företagens och arbetsställenas dynamik (FAD) och täcker alla företag och
arbetsställen i Sverige från 1986 och framåt. FAD är alltså inget register utan
snarare en metod. SCB säger själva att ”FAD är en metod för att lösa ett administrativt registerproblem”.
FAD-metoden går kortfattat ut på att följa arbetsställen över tiden och utifrån
strömmar av sysselsatta konstatera om arbetsställen kan anses etablerade, nya
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eller nedlagda. Vi använder SCBs variant av FAD som följer en 50-procentsregel. Detta betyder att om 50 procent eller fler av de anställda är samma personer
år 1 och år 2 så antas att arbetsstället är detsamma båda åren, även om arbetsstället bytt t.ex. namn eller branschkod. Med FAD-metoden har man alltså ett sysselsättningsperspektiv på företagsdynamiken; det är arbetskraften som konstituerar företaget och arbetsstället (Ullström, 2002, sid. 14). Det finns en FAD för
företag och en för arbetsställen. Vi använder bara den senare. Metoden beskrivs
närmare av Ullström (2002) och på SCBs hemsida, www.scb.se/rams.
De variabler från FAD som används i kapitlet berör endast arbetsställen (ej företag) och är antal nya arbetsställen, nedlagda arbetsställen, växande kvarvarande
arbetsställen och krympande kvarvarande arbetsställen. De kvarvarande arbetsställena är de som varken är nya eller nedlagda. Att ett arbetsställe växer eller
krymper avser antal anställda. De nya och nedlagda företagen är de som FAD
benämner ”helt nya” och ”helt nedlagda”, vilka är de allra största delarna av
dessa kategorier.
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Appendix 4
Shift-share analys
Den första shift-share-analysen i kapitel 3 bygger på att sysselsättningsandelen i
en viss sektor, Si, är ett viktat medelvärde av sysselsättningsandelen i regionerna
viktat med regionernas andel av den totala sysselsättningen:
r

S i =  w j S ij
j =1

där wj är region js andel av den totala sysselsättningen och Sij är andelen sysselsatta i sektor i i region j.
Förändringen i sysselsättningsandelen Si mellan två tidpunkter, 0 och t,kan dekomponeras på följande sätt enligt den vanliga shift-share metodiken:
S i ,t  S i , 0 =  (S ij ,t  S ij , 0 ) wij , 0 +  (wij ,t  wij , 0 ) S ij , 0 +  (S ij ,t  S ij , 0 )(wij ,t  wij , 0 )
j =1
j =1
j =1
1
44424443 1
44424443 1
4444
4244444
3
r

r

(1) Inomregional effekt

r

(2) Mellanregional effekt, statisk

(3) Mellanregional effekt, dynamisk

Förändringen av sysselsättningsandelen i en sektor på nationell nivå kan därmed
delas in i följande effekter:
1. En inomregional effekt som består av förändringen av sysselsättningsandelen i enskilda regioner.
2. En statisk mellanregional effekt som består av förändringen av regionernas
andelar av den totala sysselsättningen.
3. En dynamisk mellanregional effekt som utgör den del av förändringen av
sysselsättningsandelen som beror på förändringar i både andelen sysselsatta
i branschen i regionen och regionernas andelar av den totala sysselsättningen.
Summan av effekterna (2) och (3) utgör ett mått på den samlade mellanregionala
effekten, det vill säga den del av förändringen av sysselsättningsandelen på nationell nivå som beror på att regionernas andel av sysselsättningen förändras.
Den andra shift-share analysen i kapitel 3 bygger på en metod som är vanligt
förekommande i litteraturen om regional strukturförändring och tillväxt.123
Om Eij är antalet sysselsatta i sektor i i region j så kan förändringen av Eij mellan
två tidsperioder skrivas som:
Eij ,t  Eij , 0 = Eij , 0 r + Eij , 0 (ri  r )+ Eij , 0 (rij  ri )
{23
1
4
4 14243 14243
(1)

123

( 2)

( 3)

Se t. ex Dunn (1960), Paraskevopoulos (1974), Bartels et al (1982), Loveridge och Selting (1998) samt Knudsen
(2000).
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där

 (E
s

r=

r

i =1 j =1
s

ij ,t

 Eij , 0 )

r

 E
i =1 j =1

 (E
r

ri =

j =1

ij ,t

 Eij , 0 )

r

E
j =1

rij =

ij , 0

ij , 0

Eij ,t  Eij , 0
Eij , 0

De tre termerna i högerledet i den första ekvationen gör att sysselsättningsförändringen i en sektor i en region kan delas upp i tre effekter:
1. En nationell effekt som är den sysselsättningsförändring som skulle ske om
sysselsättningen hade förändrats i samma takt som den totala sysselsättningsutvecklingen på nationell nivå.
2. En struktureffekt som ger ett positivt eller negativt bidrag beroende på om
regionen är specialiserad mot branscher med relativt sett hög eller låg sysselsättningstillväxt.
3. En konkurrenskraftseffekt som utgör det bidrag till sysselsättningen som
kommer av att regionen har en annan sysselsättningsutveckling i en bransch
än vad utvecklingen är på nationell nivå i samma bransch.
Om dessa struktur- och konkurrenseffekterna summeras över alla branscher får
man ett samlat mått på hur regionens sysselsättningsutveckling påverkas av dess
struktur och konkurrenskraft i specifika branscher.

Appendix

213

Appendix 5
Sammanfattande resultat på FA-regionnivå
Befolkning för större FA-regioner och övriga regionfamiljer 2005–2030
2005
Bas

2015
Alternativ

2 250 300

2 472 500

2 433 400

2 739 200

2 683 100

Storstadsregioner

1 005 700

1 103 500

1 090 500

1 227 300

1 207 900

Storstadsregioner

1 016 700

1 100 600

1 101 800

1 206 200

1 204 600

Regionala centra med universitet

412 400

427 600

431 800

443 300

456 500

Regionala centra med universitet

126 400

131 000

133 200

135 800

141 500

Karlstad

Regionala centra med universitet

225 800

226 500

230 300

237 800

246 200

Örebro

Regionala centra med universitet

220 900

230 400

231 300

236 100

242 600

FA-region

Regionfamiljer

Stockholm

Storstadsregioner

Malmö
Göteborg
Östergötland
Växjö

2030
Bas
Alternativ

Sundsvall

Regionala centra med universitet

147 700

148 600

151 800

147 000

153 100

Östersund

Regionala centra med universitet

116 100

113 900

114 400

105 800

109 000

Umeå

Regionala centra med universitet

142 000

155 700

149 500

164 800

160 400

Luleå

Regionala centra med universitet

167 900

169 400

169 900

171 300

175 900

Eskilstuna

Övriga regionala centra

149 500

157 800

160 400

170 300

174 100

Jönköping

Övriga regionala centra

203 000

205 300

207 000

204 200

209 000

Kalmar

Övriga regionala centra

122 000

125 800

123 100

129 100

126 900

Blekinge

Övriga regionala centra

134 100

133 200

139 600

132 900

141 700

Kristianstad

Övriga regionala centra

167 700

169 700

168 700

170 500

170 000

Halmstad

Övriga regionala centra

161 200

173 400

172 600

192 300

191 100

Borås

Övriga regionala centra

132 100

139 600

136 400

158 100

153 700

Trollhättan

Övriga regionala centra

197 000

200 500

201 600

206 400

208 400

Skövde

Övriga regionala centra

177 600

177 300

177 900

174 400

177 500

Västerås

Övriga regionala centra

224 900

232 900

237 900

244 300

253 100

Falun/Borlänge

Övriga regionala centra

149 700

152 000

152 300

155 300

156 300

Gävle

Övriga regionala centra

154 200

156 200

160 100

157 900

164 600

Totalt

Lokala centra – basindustriintensiva

128 500

120 200

126 900

111 900

119 800

Totalt

Lokala centra – varuproducerande

208 300

200 600

208 500

203 900

208 800

Totalt

Lokala centra – tjänsteproducerande

306 400

300 100

307 000

297 400

305 400

Totalt

Småregioner – basindustriintensiva

214 600

209 200

213 200

201 400

201 600

Totalt

Småregioner – varuproducerande

116 000

111 500

114 600

107 800

109 600

Totalt

Småregioner – tjänsteproducerande

268 800

261 500

260 300

261 200

240 600

Totalt

Riket

9 047 500

9 506 500

9 506 000

10 093 900

10 093 000
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Sysselsättning för större FA-regioner och övriga regionfamiljer 2005–2030
2005

2015
Bas
Alternativ

2030
Bas Alternativ

FA-region

Regionfamiljer

Stockholm

Storstadsregioner

1 116 000

1 242 200

1 218 100

1 360 600

1 330 800

Malmö

Storstadsregioner

432 400

482 800

458 300

510 100

472 300

Göteborg

Storstadsregioner

482 400

530 600

513 100

566 400

577 100

Östergötland

Regionala centra med universitet

180 300

190 000

181 000

185 500

169 300

Växjö

Regionala centra med universitet

61 800

63 600

60 500

60 100

56 700

Karlstad

Regionala centra med universitet

99 400

100 600

95 200

97 100

92 000

Örebro

Regionala centra med universitet

100 600

106 600

100 100

101 200

94 700

Sundsvall

Regionala centra med universitet

68 900

71 100

66 900

63 700

61 400

Östersund

Regionala centra med universitet

53 300

53 800

50 800

45 800

43 200

Umeå

Regionala centra med universitet

66 100

70 200

64 900

69 200

65 000

Luleå

Regionala centra med universitet

75 600

77 500

72 700

70 900

65 500

Eskilstuna

Övriga regionala centra

62 800

67 500

63 400

66 600

65 000

Jönköping

Övriga regionala centra

97 600

100 600

94 100

93 200

87 800

Kalmar

Övriga regionala centra

54 400

56 600

52 700

53 100

48 500

Blekinge

Övriga regionala centra

61 000

63 200

60 100

58 100

57 500

Kristianstad

Övriga regionala centra

73 100

75 300

70 000

70 200

62 000

Halmstad

Övriga regionala centra

72 400

78 800

73 000

78 100

65 300

Borås

Övriga regionala centra

61 800

63 700

59 800

64 900

63 600

Trollhättan

Övriga regionala centra

88 400

93 600

88 000

95 000

90 200

Skövde

Övriga regionala centra

80 600

80 800

74 900

72 400

71 100

Västerås

Övriga regionala centra

98 300

105 000

99 700

107 200

95 600

Falun/Borlänge

Övriga regionala centra

68 200

69 000

64 400

65 300

60 600

Gävle

Övriga regionala centra

69 400

70 500

66 200

66 900

65 600

Totalt

Lokala centra – basindustriintensiva

63 600

66 300

61 100

59 300

55 700

Totalt

Lokala centra – varuproducerande

94 600

97 700

91 800

97 400

86 000

Totalt

Lokala centra – tjänsteproducerande

132 000

134 900

126 300

123 000

117 300

Totalt

Småregioner – basindustriintensiva

93 500

95 800

87 000

85 800

81 200

Totalt

Småregioner – varuproducerande

Totalt

Småregioner – tjänsteproducerande

Totalt

Riket

51 300

52 100

48 400

47 600

43 800

115 500

117 000

109 200

113 300

99 200

4 175 300

4 477 400

4 271 700

4 548 000

4 344 000
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Appendix 6
rAps, en teknisk
modellbeskrivning
Här redovisas ett utdrag av delar av modellspecifikationen för rAps regionala
modell. Syftet är att ge en förståelse för hur centrala variabler beräknas och
hur centrala funktioner och samband i modellen är uppbyggda, främst avseende
befolkning, arbetsmarknad och regional ekonomi. Redovisningen avser i första
hand de delar av modellen som behandlar variabler på regional nivå, dvs. inte
hur modellberäknad befolkning, sysselsättning, bostäder etc. fördelas på kommuner inom en region. Redovisningen följer den indelning i delmodeller som
presenterades i kapitel 6.
Beteckningar, index: A/a åldersgrupp/ålder, k kön, n födelseland, U/u utbildningsnivå/ utbildningsgrupp; R region, r kommun, t år

Befolkning
Nollframskrivning
BEFraknu
, t 1

är startvärde för basåret; a är i detta läge ålder vid årets början.
44

FÖDDArt =  frt  frukt ya1+,1r,nUy1   BEFra,t,21,nu
a =15

n

där

/ 1000

uU

frt är årlig nationell förändringsfaktor för fruktsamhet.

ak
ak
AVLart+1, knu = BEFraknu
, t 1  drisk y 2 , r  y 2  drt , för a=0..98

där

drt ak är årlig nationell förändringsfaktor för dödsrisk.
0 ,k ,1,10

BEF 0 0rt,k ,1,10 = FÖDDAk rt  AVLrt

BEF 0 0rt,knu = 0
BEF 0

aknu
rt

= BEF

100 , knu
rt

BEF 0



om n
a 1, knu
r , t 1

= BEF

a , knu
rt

 AVL

100 , knu
rt 1

+ BEF

1, u

 10, dvs. ej svenskfödda och ingen utbildning

,

för a =1..99

99 , knu
rt 1

, knu
 AVL100
rt

Förändring av utbildningsgrupp modelleras med övergångssannolikheter mellan
utbildningsgrupper, betecknas

qutbyÅkn
3,ry 3 ( g , u )
BEFNULaknu
=  BEF 0 akng
 qutbrtAkn ( g , u )
rt
rt
g

a A

Regional migration
Inflyttning till regionen, IMIG, och utflyttning från regionen, UMIG, beräknas för att
bestämma regionens nettoflyttning, MIG.
Aknu

Aknu
inmig Rt 1 = ( IMIG RtAknu
1 / BEF Rt  2 )
Aknu

Aknu

Aknu

linmig Rt 1 =ln [ inmig Rt 1 /(1- inmig Rt 1 )]

Ålder under 64 år, A <8:
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Aknu
Aknu
Aknu
AU
A
linmig RtAknu
+ inmiglagA . linmig Rt 1 + inmigutb
inmigutbAU
++
linmig
Rt = cinmig + kinmig R

AnAn
AA
. dsysrelU URt +1 +
inmigaldAA++inmigfland
inmigfland
inmigkon
inmigdsysrAA. dsysrel
inmigald
++inmigkon
++inmigdsysr
Rt 1
A.
AnU
inmigDSYSAA . DSYST t + inmigrakaA . raka Rt
inmigDSYS
dHPRIS Rt 1 +
1 + inmighpris

.

inmigdinvandAA . DINVANDt
inmigdinvand
där
U
U
U
dsysrel Rt 1 = ( SYS Rt 1 / SYS URt  2)  ( SYST t 1 / SYST Ut 2) Förändring av sysselsättning
relativt riket
=
/
)

1
SYST
(
DSYST t
t SYST t 1

DINVANDt = (TINVANDt / TINVANDt 1)  1
Anu

Anu

Anu

Förändring av invandring i
riket

raka Rt 1 = AKA Rt 1 / AKU Rt 1

Relativ arbetslöshet

dHPRIS Rt 1 = HPRIS Rt 1  HPRIS Rt  2

Förändring av småhuspris
Exogent givna från nationell
exogent givna från nationell nivå
nivå

U
SYST t , SYST t , TINVAND t

Aknu
Aknu
Aknu
inmig Rt = (exp linmig Rt ) / (1+ exp linmig Rt )
Aknu
Aknu
IMIG Rt = inmig Rt

.

Aknu

BEF Rt 1

Utflyttning från region, UMIG, beräknas på motsvarande sätt, med i stort sett samma
variabler.

Beräkning av regionens nettomigration
Aknu

nu
nu
..nu
nu
MIG Rt =  ( IMIG RtAknu  UMIG Rt ) + UNGMIG Rt + INVANDX Rt  UTVANDX Rt

Ak

där UNGMIG avser yngre (vars nettoflyttning bestäms av IMIG-UMIG och
inflyttarfördelning per ålder) och INVANDX, UTVANDX är invandring och utvandring.

Utflyttning och inflyttning för kommuner i
regionen, regionens befolkning
aknu ,uU
UTFLaknu
 urisk yaknU
5, r y 5 , urisk är utflyttarrisker, specifika för
rt (0) = BEFNULrt

kommuntyp
Utflyttarna summeras till region samt över ålder och kön
aknu
UTFLnu
Rt (0) =  UTFLrt (0)
akr

Inflyttare till kommuner i regionen, efter födelseland och utbildning:
nu
nu
INFLnu
Rt (0) = UTFLRt (0) + MIGRt

Inflyttare och utflyttare fördelas på ålder och kön med fördelningsparametrar. Därefter
uppdateras regionens befolkning
aknu
BEFRtaknu =  ( BEFNULaknu
+ INFLaknu
rt
Rt  UTFLRt )
rR
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Arbetsmarknad
Arbetskraftsutbud
Aknu

Aknu

Aknu

raku Rt 1 = ( AKU Rt 1 / BEF Rt 1 )
Aknu
Aknu
Aknu
lraku Rt 1 =ln [ raku Rt 1 /(1- raku Rt 1 )]

.

A
A
A
A
Aknu
Aknu
Aknu
lraku Rt = caku + kraku R + akulag lraku Rt 1 + akuald + akukon +

Aknu
.
akuflandAn + akuutbAU+ akurakaA raka Rt
1 + akuuh sysutb Rt 1

.

Aknu

Aknu

Aknu

raka Rt 1 = AKA Rt 1 / AKU Rt 1

Relativ arbetslöshet

sysutb Rt 1 = SYSJU Rtj =481,U = 4 / BEF Rt 1

Sysselsatta i utbildningssektor

Aknu
Aknu
Aknu
raku Rt (0) = (exp lraku Rt ) / (1+ exp lraku Rt )

Preliminär beräkning av arbetskraftsutbud
Aknu
Aknu
AKU Rt (0) = min { BEF Rt ; [ takut

.

.

Aknu
Aknu
raku Rt (0) BEF Rt ]}

där taku är nationell justeringsfaktor

Pendling
Aknu

Aknu
inpe Rt = 0 = ( IPND RtAknu
1 / AKU Rt 1 )

Preliminär beräkning av inpendling till regionen
Aknu .
Aknu
Aknu
IPND Rt (0) = ( inpe Rt = 0 AKU (0)Rt )

Aknu

Aknu
utpeRt =0 = ( UPND RtAknu
1 / AKU Rt 1 )

Preliminär beräkning av utpendling från regionen
.

Aknu
Aknu
Aknu
UPND Rt (0) = utpeRt =0 AKU (0)Rt

Preliminär beräkning av regionens nettopendling
u

u

u

PND Rt (0) = IPND Rt (0) - UPND Rt (0)

Arbetslösheten
Aknu

Aknu

Aknu

raka Rt 1 = ( AKA Rt 1 / AKU Rt 1 )
Aknu

Aknu

Aknu

lraka Rt 1 =ln [ raka Rt 1 /(1- raka Rt 1 )]
.

A
A
A
A
An
Aknu
Aknu
AknU
lraka Rt = craka + kraka R + rakalag lraka Rt 1 + akaald + akakon + akafland

+ akautbAU+ akadsysrA

. dsysr URt

.

+ akadaka draka tAnU .

där
där
U
UU
UU
dsysr URtRt == ((SYS
SYSRtRt//SYS
SYSRtRt11)) 11

U
juju
Arbetskraftsefterfrågan,
U
 SYSJU
SYS
SYS RtRt == j ,
SYSJURtRt[[mm]] Arbetskraftsefterfrågan, summa över bransch j intern iteration m
uU
summa över bransch j intern iteration m
j ,uU
AnU
AnU
AnU
(förändring
i riket,
exogent
given
AnU  rakat t AnU
draka
rakat
t

1
tAnU =
(förändringarbetslöshet
arbetslöshet
i riket,
exogent
draka = rakat t  rakat t 1

t

från prognos på nationell nivå)

given från prognos på nationell nivå)
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Aknu
Aknu
Aknu
raka Rt (0)= (exp lraka Rt ) / (1+ exp lraka Rt )

Arbetslöshet, intern iteration m
Aknu
Aknu
Aknu
AKA Rt [m] = raka Rt (0) . AKU Rt (0)

Anpassning mellan utbud och efterfrågan på arbetskraft
Efterfrågan på arbetskraft intern iteration m, beräknad i delmodell 3
t

j
SYSJ Rtj [m] = PRDRtj [m]  [ prodf Rtj =0   (1 + prodeRT
)]1
T =1

där PRD är bruttoproduktion, prodf är basårets arbetsproduktivitet och prode är förändring
av arbetsproduktivitet.
Efterfrågan per bransch j fördelas på utbildningsgrupp med ledning av basårets fördelning
utband och förändring av befolkningens (20–64) sammansättning på utbildningsgrupper,
dbefutb.

SYSJU Rtju (0)[m] = utband Rtju1  (dbefutbRtu )  SYSJ Rtj [m]

SYSJU Rtju (1) [m] = [ SYSJU Rtju (0)[m] /  SYSJU Rtju (0)[m]] . SYSJ Rtj [m]
u

Balansering - anpassning av utbudet
Beräkning av arbetskraftsutbud per utbildningsgrupp:
u
u
u
u
AKU Rt (1) = SYS Rt + AKA Rt - PND Rt (0)

u
u
u
u
Aknu
Aknu
AKU Rt (1)  AKU Rt (0)  AKU Rt (2) = [ AKU Rt (1) / AKU Rt (0) ] * AKU Rt (0)

u
u
Aknu
Aknu
AKU Rt (1) > AKU Rt (0)  AKU Rt (2) = AKU Rt (0) +



Aknu
Aknu


(
0
)

AKU
Rt
 *[ AKU uRt
 BEF Rt
Aknu
Aknu


(
0
))


 ( BEF Rt
AKU Rt

 Akn



(1) - AKU uRt (0)]

Aknu
Aknu
0  AKU Rt
(2)  BEF Rt

Bivillkor

Balansering - anpassning av efterfrågan
u
u
u
PND Rt (1) =  SYS Rt (0) -  AKU Rt (0) +  AKA Rt

u

u

u

PND Rt (1) > PND Rt (0) 
u
u
AKU Rt = AKU Rt (0)
u
u
UPND Rt = UPND Rt (0)

IPND Rt = IPND Rt (0) +
u

u

u

IPND Rt (0) *[
PND Rt (1)  PND Rt (0)]
 IPNDuRt (0)
u

PND Rt (1) < PND Rt (0) 
u
u
IPND Rt = IPND Rt (0)
u

u

UPND Rt = UPND Rt (0)

AKU Rt = AKU Rt (0) +
u

u

u

AKU Rt (0) *[
PND Rt (1)  PND Rt (0)]
 AKU uRt (0)
u
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u
u
u
PND Rt = IPND Rt - UPND Rt

u

u

u

u

SYS Rt = AKU Rt - AKA Rt + PND Rt

Regional ekonomi
Lösning av input-outputmodellen
En kompakt modellbeskrivning kan ges med matris- och vektornotation. Vi ersätter PRD (bruttoproduktion) med x, betecknar summa exogen slutefterfrågan
(bruttoinvesteringar, export, offentlig konsumtion) med y, nettolönesumma (efter skatt) som andel av bruttoproduktion med w, disponibel inkomst med R,
exogen disponibel inkomst (pendlarinkomst, transfereringar) med Rex, regional
input-output matris med A, och regional konsumtionsbenägenhet per bransch
med c. Det ger följande samband:
x = (A+cw)x + y,

R = wx + R ex
Modellen kan sammanfattas:

  
x  
 =
  
  
 R 

A
w'

 
  
y 



c
x
    +  
 
  
 ex 
  
0   R
R 

och modellens lösning:
1




x

=

R



( I  A)

c

w'

1







y

R









=
ex



y
R

ex

Här representerar den första raden produktionssektorerna (49 branscher), medan den andra
raden representerar hushållssektorn. De enskilda komponenterna har följande innebörd:
x

vektor med produktionsvärde per bransch

y

vektor med exogen slutefterfrågan per bransch

1

enhetsmatris

A

matris med regionala input-output-koefficienter

c

vektor med regionala konsumtionsbenägenheter per bransch

w

vektor med inkomstkoefficienter per bransch
(disponibel inkomst som andel av bruttoproduktion)

R

R

skalär med samlad disponibel inkomst
ex

skalär med exogen disponibel inkomst

a,, b,, g och d

olika typer av effektkoefficienter, där

 = ( I  A  cw ' ) 1

produktions- och konsumtionseffekter av slutefterfrågan
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 =  c ,

produktions- och konsumtionseffekter av exogen inkomst

 = w'  ,

inkomsteffekter av slutefterfrågan

 = 1 + w '   k ,

inkomsteffekter av exogen inkomst

Samlad produktion och inkomst blir:

x =   y +   R ex
R =   y +   R ex

 motsvarar den vanliga inverterade matrisen med endogen inkomst- och
konsumtionseffekt. Kolumnsummorna i denna matris ger produktions-konsumtionsmultiplikatorerna.
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Datakällor
Miljökvalitetsmålen inklusive regionala delmål. www.miljomal.nu
Millennium eco system assessment
Regionala bedömningar att nå miljökvalitetsmålen, www.rus.lst.se
Statistiska centralbyrån, SCB, hemsida: www.scb.se, Stockholm.
UNFCC – National greenhouse gas inventory data for the period 1990–2005,
http://unfccc.int/resource/docs/2007/sbi/eng/30.pdf

I 2007 års upplaga av Regionernas tillstånd beskriver ITPS två framtidsbilder för
Sveriges regioner. Globalisering, klimatförändring och förändrad åldersstruktur är
faktorer som kommer att påverka den regionala utvecklingen fram till år 2030.
Ett annat nytt inslag i årsboken är avsnittet om hållbar tillväxt. I den aktuella
klimatdebatten är det viktigt att beakta hur regionerna kan bidra till att nå miljömålen.
Som vanligt innehåller årsboken även en beskrivning av den regionala tillväxtutvecklingen. Analysen visar att de regionala skillnaderna fortsätter att öka. Storstäderna
växer, men det finns även små regioner som kan peka på en god utveckling av till
växten. Dit hör kommuner som Strömstad, Vetlanda och Dorotea.
2007 års upplaga av Regionernas tillstånd är den femte som ITPS ger ut. Syftet är att
öka kunskapen om de svenska regionernas tillväxt och förutsättningar för tillväxt.

ITPS är en statlig myndighet med uppdrag att bidra med kunskapsunderlag för
tillväxtpolitiken. ITPS analyserar de faktorer som skapar ekonomisk tillväxt i Sverige
och andra länder samt utvärderar politiska insatser och tillhandahåller officiell
statistik.
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