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Förord
Stockholmsregionen skiljer sig på många sätt från andra svenska regioner. Förutsättningarna för en gynnsam ekonomisk tillväxt är speciellt goda här. En stor
befolkning i arbetsför ålder, omfattande inflyttning av ungdomar, hög utbildningsnivå samt stor koncentration av företag i de snabbast växande branscherna,
är några av de mest påtagliga fördelarna. Samtidigt är bristen på bostäder och
utbildningsplatser samt trängseln i trafiksystemen några av de problem som
den stora befolkningskoncentrationen medför.
När Långtidsutredningen (LU 1999/2000) i januari 2000 presenterade sitt
huvudbetänkande tecknades en tämligen god ekonomisk utveckling för Sverige
de närmaste 15 åren, då BNP beräknas växa med i genomsnitt 1,9 procent per
år. Vid bedömningar av den makroekonomiska utvecklingen på längre sikt är
LU det centrala dokumentet, där utvecklingen av befolkning, arbetskraft, sysselsättning, BNP osv. tecknas i ett nationellt perspektiv. LU förbigår emellertid
den roll som olika regioner spelar för att förverkliga det nationella scenariot.
Utgångspunkten för denna rapport är att belysa Stockholmsregionens roll
för uppfyllandet av det nationella scenariot i LU. Som den klart största regionen i riket är det givet att Stockholm har en mycket stor betydelse för den
nationella ekonomins utveckling. Utredningen kan därför ses som en konsekvensanalys, där antagandena i LU:s nationella scenario förs över på
Stockholmsregionens specifika förutsättningar. Men omvänt kan vi också säga
att utredningen visar vilken utveckling Stockholmsregionen måste leva upp till
om LU ska kunna realiseras. Rapporten ger därmed en bild av Stockholmsregionens betydelse som ”motor” för nationell tillväxt.
Analysen pekar dessutom på att regionens roll som nationell ”tillväxtmotor”
ökar i betydelse under de kommande 15 åren. Beräkningarna visar att drygt
80 procent av rikets sysselsättningsökning och nästan 40 procent av tillväxten
äger rum i Stockholmsregionen under denna period.
Policyrelevanta slutsatser från rapporten kommer att arbetas in i Regionplaneoch trafikkontorets arbete med en Regional utvecklingsplan för Stockholms län
(RUFS) samt i ett förslag till urbanpolitik/storstadspolitik som för närvarande
tas fram på Regionplane- och trafikkontoret.
Rapporten har utarbetats av en projektgrupp vid Inregia AB, under ledning
av Christer Anderstig. En expertgrupp bestående av Ulf Strömquist, Temaplan
AB, Dan Hjalmarsson, EuroFutures AB, Helene Norberg, SMG Consulting
och Kjell Bodvik, NUTEK, har följt arbetet och löpande lämnat synpunkter på
innehåll och utformning. Projektledare på Regionplane- och trafikkontoret har
varit Sverker Lindblad.
Stockholm i april 2001

Bo Malmsten
Regionplanedirektör
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Sammanfattning
Syftet med denna rapport är att analysera och bedöma
Stockholmsregionens ekonomiska utveckling de kommande 15 åren. Analyserna görs mot bakgrund av det
huvudscenario för Sveriges ekonomiska tillväxt som
redovisas i den senaste långtidsutredningen, och som
innebär en BNP-ökning med 1,9 procent per år. Analyserna har genomförts med hjälp av det nya regionalekonomiska analys- och prognossystem som NUTEK
har utvecklat för den svenska ekonomin.
Det grundläggande resultatet av analyserna är att
Stockholmsregionen kan förväntas svara för runt
40 procent av hela landets ekonomiska tillväxt kommande 15 år. I jämförelse med övriga landet blir regionens tillväxt nästan dubbelt så hög: 2,9 procent per år
jämfört med 1,5 procent per år.
Dessa tillväxtnivåer är blygsamma jämfört med dem
under 1950- och 1960-talet, men de ligger högre än
den rätt låga tillväxt Sverige och många andra länder
fått vänja sig vid från början av 1970-talet. Den här
bedömningen kan ses som en fortsättning på den ekonomiska återhämtning som ägt rum det senaste decenniet. Stockholmsregionens tillväxt var högre än den
i övriga landet även då. Skillnaden förväntas nu öka
vilket innebär att Stockholmsregionen kommer att få
en än större betydelse för Sveriges ekonomiska utveckling.
Att Stockholmsregionens ekonomiska roll stärks under kommande år kan kortfattat sägas vara en konsekvens av den nya ekonomins framväxt. Tillväxten bärs
fram av den kunskaps- och tjänsteintensiva produktionens allt större dominans, av ekonomins marknadsorientering och av den snabba utvecklingen inom ITområdet.
Den kunskapsintensiva produktionen svarade för
cirka 40 procent av Sveriges tillväxt under 1990-talet
och nästan hälften av hela denna tillväxt skedde i
Stockholmsregionen. Den innovativa kraften i regionens näringsliv hänger samman med dess mångfald, specialisering och ”hemmamarknadens” storlek.

Regionens särdrag i dessa avseenden ger förutsättningar för en självförstärkande tillväxt som är svår att
uppnå i andra delar av landet. Stockholmsregionen
konkurrerar inte med andra svenska regioner. Konkurrenshoten mot Sveriges dominerande tillväxtarena
kommer från storstadsregioner utanför landets gränser.
Det utvecklingsförlopp som skisseras för Stockholmsregionen förutsätter att de kapacitetsbrister som
vuxit fram i slutet av 1990-talet åtgärdas. Bostadsbristen är ett akut problem. När företag väljer att etablera sig i andra regioner är det ofta ett andrahandsval
betingat av svårigheter att finna bostäder i Stockholmsregionen. Om inte tillskottet av nya bostäder ökas blir
det svårt att realisera den skisserade produktionstillväxten. Arbetskraften kommer helt enkelt inte att räcka
till.
Kapacitetsproblem finns också på lokalmarknaden
och i transportsystemet. Det råder t ex brist på lokaler
i attraktiva lägen. Det visar lokalhyrorna i regionens
centrala del som är bland de högsta jämfört med andra storstäder i Europa. Hög inomregional tillgänglighet är nödvändig för att fördelarna med den stora
marknadens mångfald ska bestå. Näringslivets sammansättning ställer också höga krav på flygförbindelser.
Om tillväxten inte ska mattas av måste transportförsörjningen förbättras i takt med att regionen växer.
Räknat per capita är utsläppen av klimatpåverkande
gaser lägre i Stockholmsregionen än i övriga landet.
Sett från det perspektivet är ökad tillväxt i regionen
gynnsamt. Trafikens lokalt negativa inverkan är desto
större. Den höga bebyggelsetätheten gör att en stor
andel av Stockholmsregionens befolkning exponeras
för avgaser och buller. Transportsystemets barriär- och
intrångseffekter är av samma skäl mer besvärande än
i glesare regioner. Det ligger en stor utmaning i att
planera lokaliseringen av bostäder, arbetsplatser och
nya transportförbindelser och utforma miljöpolitiken så
att kommande års tillväxt också leder till förbättringar
i dessa avseenden.
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Stockholms roll växer

i ett långsiktigt perspektiv
I denna rapport analyseras Stockholmsregionens ekonomiska utveckling de kommande 15 åren. Först som
sist, det är inte någon framskrivning eller prognos som
presenteras. Det handlar snarare om en regional konsekvensanalys av ett nationellt makroekonomiskt scenario. Den regionala analysen genomförs med stöd av
ett nytt regionalt analys- och prognossystem, rAps, och
det nationella scenariot är det så kallade basscenariot
i Långtidsutredningen 1999/2000, LU.
600
500
400
300
200
100
0
1955

1970

1985
Stockholms län

2000
Övriga riket

2015

Figur 1-1 Ekonomisk tillväxt i Stockholmsregionen och
övriga riket 1955 - 2015. (Index av BRP i 1995 års priser.
Index 1955=100. Genomsnitt per 15-årsperiod)
Källa för historiska data: SCB och Stadskollegiets Utlåtande och Memorial, 1970, NR 80

Vid bedömningar av den makroekonomiska utvecklingen på längre sikt är LU det centrala dokumentet.
Det kan tyckas naturligt att en statlig långtidsutredning
ser utvecklingen av befolkning, arbetskraft, sysselsättning, BNP osv. i ett nationellt perspektiv. Men det är
ändå märkligt att LU helt förbigår den roll olika regioner spelar för att förverkliga det nationella scenariot. I
grunden är ju BNP bara ett sammanfattande mått på
den produktion som skapas i samspel mellan ekonomiska aktörer - hushåll och företag - lokaliserade och
verksamma i regioner och nätverk.
Kort sagt, BNP är summan av produktionen på regional nivå, dvs summan av bruttoregionprodukten,
BRP, i olika regioner. Regioner definieras lämpligen
som funktionella arbetsmarknader, eller pendlingsregioner. Med en sådan definition kan Sverige indelas
i cirka hundra regioner, av mycket varierande storlek.
En liten region har en liten roll i den nationella ekonomin. För den största regionen gäller lika självklart att
den spelar en stor roll för den nationella ekonomins
utveckling. Hur det går för Stockholmsregionen har
med andra ord avgörande betydelse för om LU:s scenario ska kunna realiseras.
Detta är den regionala konsekvensanalysens utgångspunkter. Analysen startar med Stockholmsregionens förutsättningar, dess produktionskapacitet
och tillgång på produktionsfaktorer. Därefter tas på
ett detaljerat sätt hänsyn till näringslivets struktur och
specialisering, och hur det är anpassat till sektorernas
tillväxttakt i LU:s scenario. Med dessa förutsättningar,
och med andra antaganden från LU, genomförs modellbaserade kalkyler av Stockholmsregionens ekonomiska
och demografiska utveckling fram till år 2015.
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Ett resultat av dessa kalkyler är att BRP i Stockholmsregionen beräknas öka med 2,9 procent per
år fram till år 2015. Stockholmsregionens ekonomiska tillväxt blir därmed nästan dubbelt så stor
som i resten av landet, och 40 procent av den nationella ekonomiska tillväxten äger rum i Stockholmsregionen.
Detta är som sagt ingen prognos, utan vad som kommer fram när man blottlägger den utveckling för
Stockholmsregionen som impliceras av LU:s scenario. Slutsatsen är att Stockholmsregionen får en allt
större roll i den svenska ekonomin de kommande 15
åren.
För att få perspektiv på denna framtidsbild kan det
vara bra att göra en historisk tillbakablick. För 45 år
sedan, år 1955, uppskattas Stockholmsregionens BRP
svara för ca 22 procent av landets BNP, en andel som
15 år senare ökat till 23 procent. Perioden 1955 - 1970
var en period med snabb tillväxt, 4,3 procent per år i
Stockholmsregionen och drygt 4 procent i övriga landet. Man kan säga att under denna period nåddes kulmen på industrisamhället.
Under den följande 15-årsperioden, 1970 - 1985,
var tillväxten betydligt långsammare, 1,5 procent i
Stockholmsregionen och knappt 2 procent per år i övriga landet. Detta var en period med oljeprischocker
och branschkriser, stagflation och låg produktivitet. Den
offentliga sektorn expanderade - framför allt i övriga
delar av landet. Stockholmsregionens andel av Sveriges BNP sjönk tillbaka till 22 procent.
Under de senaste 15 åren har Sveriges ekonomi
genomgått både överhettning, kris och stabilisering, och
är nu inne i en period av förnyad och snabb tillväxt.
Under perioden 1985 - 2000 uppskattas regionens BRP
i genomsnitt ha ökat med 2,6 procent per år, medan
BRP i resten av landet ökat med 1,6 procent. Under
denna period har Stockholmsregionens andel av rikets
BNP ökat till drygt 24 procent, och nästan en tredjedel
av Sveriges ekonomiska tillväxt har ägt rum här.
Vad som karakteriserar de senaste 15 åren är
avregleringen av bland annat valutamarknaden, att
Sverige blivit medlem i EU, och att ekonomisk konkurrens mellan nationer alltmer övergått till att bli en konkurrens mellan regioner.
I denna process, och till följd av den, har Stockholmsregionen befäst positionen som landets främsta
tillväxtmarknad. Den är Nordens största re-
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gionala marknad, och regionens särprägel framträder
även i ett vidare geografiskt perspektiv – som centrum för Internet och som en av Europas hetaste marknader för telekommunikation och nya media.
Mer generellt kan man säga att alltsedan 1980-talet är den kunskapsintensiva tjänsteproduktionen den
tunga drivkraften för Stockholmsregionens ekonomiska
tillväxt.
Stockholmsregionens ekonomiska roll från mitten
av 1980-talet analyseras på ett ingående sätt i rapporten Regioner, handel och tillväxt – Marknadskunskap för Stockholmsregionen1. I den rapporten
understryks att skillnaden mellan regionens och övriga
landets tillväxt blir än större om man jämför den
marknadsdominerade delen av ekonomin, dvs BRP
exklusive offentlig sektor.
Den snabbare tillväxten i Stockholmsregionen sedan mitten av 1980-talet är således marknadsdriven
på ett starkare sätt än tillväxten i övriga landet. Denna
slutsats förstärks snarast av att betrakta tillväxten i ett
längre historiskt perspektiv. Den period då tillväxten
är lägre i Stockholmsregionen jämfört med övriga landet är den period då den offentliga sektorn expanderar.
För de kommande 15 åren finns det ingenting som
talar för att den marknadsdominerade delen av ekonomin kommer att minska, snarare tvärtom. Därför
kan Stockholmsregionens växande roll i den svenska
ekonomin fram till 2015 ses som en fortsättning av
utvecklingen sedan mitten av 1980-talet.

men kapacitetsbrister måste
åtgärdas
Stockholmsregionen har en speciell nationell roll, som
marknadsplats för företag som av efterfråge- och
resursskäl inte får plats i andra regioner. Denna roll
kan inte på överskådlig tid övertas av Skåne- eller
Göteborgsregionen. Än mindre kan det ske en utväxling mellan tillväxt i Stockholmsregionen och tillväxt i
andra regioner i landet. Men för att Stockholmsregionen
ska kunna spela sin nationella roll, och för att LU:s
nationella scenario ska kunna förverkligas, måste bland
annat följande problem lösas:
•

Bostadsmarknaden måste fungera bättre. När
företag väljer lokalisering i andra regioner är
det ofta ett andrahandsval, betingat av svårigheterna att rekrytera personal i Stockholms
regionen.
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•

Kapacitetsproblem finns även på andra delar
av fastighetsmarknaden. T ex råder brist på
lokaler i attraktiva lägen. Det visar lokalhyrorna i regionens centrala del, som är bland
de allra högsta jämfört med andra storstäder i
Europa.

•

Vidare vittnar trängsel och köer i regionens
vägnät om bristande kapacitet i transportinfrastrukturen.

Det måste alltså ske förändringar så att bostadsmarknaden kommer närmare balans och trafiksystemet
fungerar med färre stockningar och störningar.
Kapacitetsbrister på arbetsmarknaden måste åtgärdas
med större flexibilitet och ändrade spelregler.
Om inte detta sker kommer rekryteringsproblemen
att förvärras, företag kommer att välja lokalisering i
andra storstäder i Europa, och tillväxten kommer att
avta. Den tillväxt som förloras i Stockholmsregionen
kan sannolikt inte återvinnas i andra delar av landet,
och då kommer inte heller LU:s nationella scenario att
förverkligas.

derlaget för en långsiktig expansion av sysselsättningen
är därför begränsat.
I LU:s scenario beräknas BNP öka med 1,9 procent
per år, i genomsnitt för hela perioden 1998 - 2015. De
inledande åren är tillväxtförutsättningarna mycket goda.
Perioden 1998 - 2004 kan närmast ses som en fortsättning av återhämtningen efter den djupa krisen i början av
1990-talet. Resultatet blir att sysselsättning, produktion,
inkomster och privat konsumtion växer snabbt. BNP förväntas under denna period öka med 2,5 procent per år.
Den snabba expansionen leder till att ekonomin når
kapacitetstaket år 2004. Det betyder att tillväxten i fortsättningen går allt långsammare. Under åren 2005 - 2008
ligger ökningstakten på 1,8 procent per år för att därefter
minska till 1,3 procent per år 2009 - 2015.
Utbudet av arbetskraft spelar sålunda en avgörande
roll för den ekonomiska utvecklingen framöver. (I det
längre tidsperspektivet, fram till år 2030, accentueras
bristen på arbetskraft). I LU:s bild av arbetsmarknaden
mellan år 1998 och 2015 kommer sysselsättningen att
öka med drygt 230 000 personer, eller med 6 procent.
Frågan är hur den ökade efterfrågan kommer att kunna
tillgodoses. I starkt sammandrag är detta de viktigaste
komponenterna i LU:s beräkning av arbetsmarknadens
förändring över perioden 1998 - 2015:

Det nationella scenariot
Ett centralt tema i LU 1999/2000 handlar om de stora
förskjutningar i befolkningens ålderssammansättning
som kommer att prägla den ekonomiska utvecklingen
de närmaste decennierna. Det är fråga om demografiska förändringar som kan skapa en situation där samhället får svårt att klara åtaganden inom vård, skola
och omsorg, åtminstone på dagens nivå. Ett grundläggande problem är att andelen personer i arbetskraften
kommer att minska. Detta är i huvudsak en konsekvens av att befolkningens genomsnittsålder ökar som
en följd av sjunkande födelsetal och allt längre förväntad livslängd.
LU ger en förhållandevis positiv bild av den ekonomiska utvecklingen fram till år 2015. Ökad internationalisering, fortsatt snabb uppgång i världshandeln och
stigande produktivitet är några av de faktorer som
möjliggör en stark ökning i produktion och inkomster.
Men, som sagts, utbudet av arbetskraft förutses bli en
påtaglig restriktion. Den demografiska utvecklingen
antas leda till att antalet personer 16 - 64 år ökar fram
till år 2008. Därefter sker en nedgång som till år 2015
i stort sett innebär en återgång till 1998 års nivå. Un-

Ökad befolkning, 20-64 år

39 000

Ökad förvärvsfrekvens

192 000

Summa: Ökad sysselsättning

231 000

Mellan 1998 och 2015 ökar befolkningen obetydligt. Om
förvärvsfrekvensen var oförändrad skulle denna folkökning leda till en uppgång i sysselsättningen med knappt
40 000 personer. Sysselsättningsökningen beror sålunda
i huvudsak på en ökning i förvärvsfrekvensen, dvs en
ökad andel av befolkningen som är sysselsatt. Andelen
antas stiga från 75,2 procent år 1998 till 78,9 procent år
2015.
Ungefär hälften av ökningen i förvärvsintensitet motsvaras av en nedgång i arbetslösheten. Andelen öppet
arbetslösa av arbetskraften (16 - 64 år) uppgick år 1998
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till 6,5 procent och förväntas sjunka till 4 procent
år 2015.Resten av uppgången i förvärvsfrekvens uppstår som följd av att färre personer kommer att stå
utanför arbetsmarknaden. Nedgången i arbetslösheten och minskningen i antalet personer utanför arbetskraften svarar sålunda för ungefär lika stora delar av
den ökade sysselsättningen. En förutsättning för att
kalkylen ska gå ihop är att matchningen på arbetsmarknaden fungerar väl, så att arbetslösheten kan
hållas på en låg nivå utan att inflationen stiger. Hur väl
man lyckas med detta kommer enligt LU bero på hur
flexibel lönebildningen är, i vilken grad transfereringssystemen ger incitament att arbeta, hur utbildningssystemet anpassas till behoven av arbetskraft av olika
slag mm. Kalkylen förutsätter dessutom att medelarbetstiden minskar med endast 0,2 procent per år.
Det betyder att den genomsnittliga veckoarbetstiden
minskar med drygt 1 timme fram till år 2015.
Ubildningssystemets anpassning till arbetskraftsbehovet handlar i hög grad om en anpassning till de
kunskapsintensiva sektorernas behov. LU räknar med
att tillväxten kommer att skilja sig kraftigt åt mellan
olika branscher i ekonomin. De branscher och sektorer som kommer att öka sina andelar av näringslivets
förädlingsvärde är dels verkstadsindustri, dels privat
tjänsteproduktion.
En viktig fråga i LU är Sveriges möjligheter till en
långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt. Utgångspunkten
är bland annat de höga ambitioner på miljöområdet
som kommer till uttryck i de nationella miljömål riksdagen fastställt. I basscenariot antas att näringslivets
energianvändning effektiviseras med en procent per
år och att den således inte växer i takt med BNP.
Men trots effektiviseringen ökar energianvändningen
med nästan 1,0 procent per år. Koldioxidutsläppen ökar
enligt LU med knappt 1,0 procent per år, utsläppen av
svaveldioxid och kväveoxider beräknas öka med 0,7
respektive 1,8 procent per år fram till 2015.

och Stockholmsregionens
förutsättningar
Utgångspunkten, och de samlade förutsättningarna för
Stockholmsregionens bidrag till den ekonomiska tillväxten, är att regionen år 2000 svarar för:

•

21 procent av landets folkmängd,

•

22 procent av alla personer i yrkesverksam
ålder (20 - 64 år),

•

23 procent av sysselsättningen och

•

drygt 24 procent av BNP.
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Av dessa enkla siffror kan utläsas att befolkningen i
Stockholmsregionen har en ekonomiskt gynnsammare
ålderssammansättning jämfört med övriga landet, att
förvärvsgraden är högre och att den genomsnittliga
arbetsproduktiviteten är högre.
Stockholmsregionens betydelsefulla roll för den nationella ekonomin blir ännu tydligare när vi tar hänsyn
till näringslivets struktur och specialisering. I LU framhålls att näringslivets omvandling under 1990-talet kännetecknas av ett allt mer kunskapsbaserat och tjänsteinriktat näringsliv, och att denna trend kommer att fort
sätta under överskådlig framtid.
Under nittiotalet har den kunskapsintensiva2 produktionen i landet ökat med nästan 5 procent per år,
medan produktionen i övriga delar av näringslivet ökat
med endast cirka 1,2 procent per år. Tillväxten har
varit speciellt hög i den kunskapsintensiva tjänsteproduktionen (t ex finansiell verksamhet och företagstjänster). Denna del av näringslivet har svarat för uppemot 40 procent av den totala BNP-tillväxten under
nittiotalet. Mot denna bakgrund kan vi konstatera att
Stockholmsregionen år 2000 svarar för cirka:
•

en tredjedel av landets produktion inom de
kunskapsintensiva sektorerna av näringslivet3,

•

en tredjedel av alla sysselsatta som har högre
utbildning och en tredjedel av alla sysselsatta
med arbete som kräver teoretisk specialistkompetens

•

och att uppskattningsvis mellan 45 och 50
procent av 1990-talets tillväxt i den kunskapsintensiva tjänsteproduktionen har ägt rum i
Stockholmsregionen.
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I LU:s scenario fram till år 2015 räknar man som sagt
med en fortsatt omvandling mot ett allt mer kunskapsbaserat och tjänsteinriktat näringsliv. I den modell
(EMEC) som LU använder för att beräkna ekonomins strukturella förändringar uttrycks omvandlingen i
olika tillväxttakter för de olika näringslivssektorerna.
Med stöd av LU:s scenario kan näringslivet delas in i
tre kategorier, med avseende på branschens beräknade produktionstillväxt:
•

Hög tillväxt; branscher med årlig tillväxt större
än 2 procent.

•

Måttlig tillväxt; branscher med årlig tillväxt
mellan 1 och 2 procent.

•

Låg tillväxt; branscher med årlig tillväxt
mindre än 1 procent.

Bland de branscher som beräknas växa snabbt i LU:s
scenario finns alla branscher som betecknas som
kunskapsintensiva. Som en konsekvens av detta kommer näringsstrukturen i Stockholmsregionen att förstärka
dess roll för ekonomisk utveckling fram till år 2015.
•

I Stockholmsregionen finns ca en tredjedel av
landets produktionskapacitet i de snabbväxande branscherna.

•

Regionens näringliv är specialiserat på de
snabbväxande branscherna. Mer än hälften av
regionens BRP kommer från företag i de
snabbväxande branscherna, och mindre än en
tredjedel av BRP från branscher med beräknad låg tillväxt.

•

Av BRP i resten av landet kommer ca en
tredjedel från företag i de snabbväxande
branscherna, och närmare hälften av BRP
från branscher som karakteriseras av låg
tillväxt i LU:s scenario.

Utvecklingen till år 2015
Det finns alltså flera faktorer som pekar på att
Stockholmsregionen kommer att spela en mycket central roll för att LU:s scenario ska kunna realiseras.

Det gäller inte minst det faktum att regionen är specialiserad på de sektorer som växer snabbt i LU:s scenario.
Men för att beräkna hur Stockholmsregionen utvecklas 15 år framåt räcker det givetvis inte med att
veta vilken branschutveckling LU räknar med, utifrån
makroekonomiska modellsamband på nationell nivå.
På regional nivå påverkas t ex tillgången på arbetskraft av regionens tillgång på bostäder, och den fysiska kapitalbildning LU räknar med, bl a investering i
nya bostäder, varierar mellan regioner med olika befolkningsutveckling och hushållsbildning osv.
För att få en sammanhängande och konsistent bild
av Stockholmsregionens ekonomiska utveckling används det nyligen utvecklade regionala analys- och
prognossystemet rAps, som beskrivs närmare i bilaga
1. Med rAps modell för den regionala ekonomin tar vi
hänsyn till centrala samband och ömsesidiga beroenden mellan Stockholmsregionens befolkningsutveckling,
arbetsmarknad, produktion och bostadsmarknad.
I den aktuella tillämpningen av rAps kommer LU:s
scenario in som en given yttre förutsättning för beräkningarna. För det första antar vi att förändringen av
branschernas produktivitet är densamma som i LU:s
scenario. För det andra antas att två efterfrågekomponenter utvecklas som i LU:s scenario. Det gäller
dels exportefterfrågan per bransch, dels den offentliga konsumtionens förändring.
Den privata konsumtionen bestäms däremot endogent, dvs inom modellen - i huvudsak av de inkomster
som skapas i regionen. Det betyder att den privata
konsumtionens förändring i Stockholmsregionen avviker från LU:s nationella scenario, till följd av en snabbare inkomstutveckling.
Slutligen, investeringsefterfrågan bestäms så att den
kan förväntas motsvara nödvändiga kapacitetstillskott,
för att den totala efterfrågan ska kunna tillgodoses.
Det betyder bl a att hänsyn tagits till de infrastrukturinvesteringar Regionplanen förutsätter, och att näringslivets lokalefterfrågan tillgodoses.
Bostadsbyggandet förutsätts hamna på en betydligt högre nivå än idag, utan att helt komma i nivå med
beräknad efterfrågan.
Sammanfattningsvis kan sägas att beräkningarna
utgår från ett antagande om den nivå på investeringsverksamhet som minst fordras för att undvika direkta
kapacitetshinder för Stockholmsregionens tillväxt.
Resultatet av dessa beräkningar presenteras först
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Tabell 1-1 Befolkning och arbetsmarknad i Stockholms län 2000 och 2015, 1000-tal

Folkmängd
Befolkning 20-64 år
Sysselsättning
Sysselsatt nattbefolkning
Nettopendling

Stockholmsregionen

Årlig tillväxt

2000

2015

2000-2015

2000

2015

1825
1133
953
900
53

2035
1246
1099
1039
60

0,7%
0,6%
1,0%
1,0%

21%
22%
23%

22%
24%
26%

med några nyckeltal för utvecklingen av Stockholmsregionens befolkning, arbetsmarknad och ekonomi. I
de efterföljande kapitlen utvecklas diskussionen kring
några av huvudfrågorna i den regionala framtidsbilden.
Folkmängden beräknas således öka med 210 000,
eller med 14 000 årligen fram till år 2015. Ökningstakten 0,7 procent per år följer i princip den trendmässiga ökningen alltsedan 1970. Folkmängden i övriga landet beräknas öka med knappt 30 000. För befolkningen i yrkesverksamma åldrar, 20 - 64 år, är
utvecklingen än mer avvikande. Medan denna grupp i
Stockholmsregionen ökar med 7 000 - 8 000 per år,
sker en minskning i övriga landet med 6 000 - 7 000
per år.
Stockholmsregionens gynnsamma befolkningsutveckling beror till stor del på att näringslivets struktur

Stockholmsregionen,
andel av riket

och expansion ger upphov till en relativt ung befolkning, där nettoinflyttningen av ungdomar 20 - 30 år
bidrar till att skapa en s k naturlig folkökning, fler födda
än döda. Nettoinflyttningen beräknas till största delen
avse ett positivt flyttningsutbyte med utlandet.
Vi har kunnat konstatera ovan att LU:s scenario
räknar med att antalet sysselsatta i riket ökar med
230 000 under perioden 1998 - 2015, eller med 0,3
procent per år. Med en avstämning för den ökning som
ägt rum till år 2000 innebär LU:s scenario att antalet
sysselsatta i riket ökar med 180 000 de kommande
15 åren, eller 0,1 procent årligen. Den beräknade utvecklingen för Stockholmsregionen betyder att drygt
80 procent av rikets sysselsättningsökning äger rum här.
Vidare, av Stockholmsregionens totala sysselsättningsökning beräknas mer än 80 procent ske inom den

Tabell 1-2 Sysselsättning i Stockholms län 2000 och 2015, fördelad på kunskapsintensiva branscher och
övriga branscher.
2000
2015
Ökning 2000-2015
_________________________________________________________________________________________
Kunskapsintensiva
Areella näringar
3600
2400
-1200
branscher
Industri
105700
107300
1600
Tjänster
734000
858000
124000
Summa
843300
967700
124400
Övriga branscher
Industri
7600
8200
600
Byggverksamhet
42100
56000
13900
Tjänster
60000
67100
7100
Summa
109700
131300
21600
Alla branscher
953000
1099000
146000
_________________________________________________________________________________________
Anm. Definitionen av kunskapsintensiva branscher i Stockholmsregionen följer den definition som LU använder på nationell nivå. (Se fotnot 2)
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kunskapsintensiva tjänsteproduktionen. (Att även de
små areella näringarna, dvs jord- och skogsbruk, är
kunskapsintensiva branscher understryker näringslivets
höga grad av specialisering i Stockholmsregionen.)
Förvärvsgraden, beräknad som andelen sysselsatt
nattbefolkning av befolkningen 20 - 64 år, ökar i
Stockholmsregionen från 79 procent år 2000 till 83 procent år 2015. I övriga landet, där antalet personer 20 64 år minskar under perioden, ökar förvärvsgraden från
76 till 78 procent.
Befolkningsökningen och den ökade förvärvsgraden
svarar för huvuddelen av tillskottet till arbetskraftsutbudet. En mindre del av den ökade efterfrågan på
arbetskraft beräknas täckas genom nettoinpendling från
andra regioner. Nettoinpendlingen ökar dock måttligt
till år 2015.
Några ekonomiska nyckeltal för Stockholmsregionen kan visas med hjälp av en regional försörjningsbalans, som sammanfattar hur den regionala produktionen av varor och tjänster används.
•

På försörjningsbalansens tillgångssida finns
BRP, bruttoregionprodukten, samt den samlade importen från utlandet och från andra
regioner.

•

På användningssidan finns slutlig användning,
uppdelad på privat och offentlig konsumtion,
bruttoinvesteringar samt export till utlandet
och andra regioner.

I tabellen nedanjämförs försörjningsbalansen för
Stockholmsregionen med övriga landet med avseende
på BRP, konsumtion och bruttoinvesteringar. (Eftersom export och import avser även handel mellan regioner är det svårt att jämföra Stockholmsregionens
handel med övriga landets.)
Stockholmsregionens ekonomiska tillväxt beräknas således uppgå till 2,9 procent per år, vilket är en genomsnittlig BRP-tillväxt som är nästan dubbelt så snabb
som i övriga landet. Nästan 40 procent av den tillväxt
som LU räknar med fram till år 2015 kommer att äga
rum i Stockholmsregionen, och andelen av rikets BNP
ökar härigenom från 24 procent år 2000 till 28 procent
år 2015.
I Stockholmsregionen beräknas den privata konsumtionen öka mindre än BRP, 2,7 procent jämfört med
2,9 procent, medan det omvända förhållandet gäller i
övriga landet. Till en viss liten del beror denna skillnad
på ökad nettoinpendling till regionen, dvs att cirka
5 procent av de ökade löneinkomsterna i huvudsak konsumeras utanför regionen. En mer betydelsefull faktor är skattesystemets omfördelning av inkomster från
Stockholmsregionen. Enligt kalkylerna kommer regionens disponibla inkomst att öka med 2,7 procent per
år, dvs i samma takt som den privata konsumtionen.
Den offentliga konsumtionen har antagits öka i
samma takt som i LU:s nationella scenario, dvs 1 procent per år. Då regionens befolkningsökning är snabbare än i övriga landet betyder detta att den offentliga
konsumtionen per capita antas öka något långsammare

Tabell 1-3 Beräknad försörjningsbalans i Stockholms län och övriga riket 2000 och 2015, miljarder kronor i
1995 års priser.

BRP
Import
Summa tillgång
Privat konsumtion
Offentlig konsumtion
Bruttoinvesteringar
Export
Summa användning

Stockholmsregionen

Årlig tillväxt

Övriga landet

2000

2015

2000-2015

2000

2015

473
358
831
246
94
41
450
831

729
568
1297
370
109
66
752
1297

2,9 %
3,1 %
3,0 %
2,7 %
1,0 %
3,2 %
3,4 %
3,0 %

1491


744
370
301



1876


1043
430
437



Årlig tillväxt

1,5 %


2,3 %
1,0 %
2,5 %
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än i övriga riket. Detta antagande är rimligt med tanke
på regionens gynnsamma åldersstruktur.
Regionens export och import inkluderar som sagt
också handelsutbytet med andra regioner i landet, och
den totala handeln av varor och tjänster beräknas växa
något snabbare än BRP. Den totala handeln är mycket
stor i relation till BRP. Detta förhållande speglar både
att regionen har en betydelsefull roll som internationell
importhamn, och att regionens specialiserade näringsliv genererar en omfattande export till andra delar av
landet. Den samlade exportens andel av summa tillgång (BRP och import) beräknas öka från 55 till
58 procent.
Regionens BRP-tillväxt på 2,9 procent per år kan
uttryckas som summan av sysselsättningens tillväxt och
tillväxten av genomsnittlig produktivitet, dvs BRP per
sysselsatt. Som vi redan sett ökar regionens sysselsättning med 1 procent per år. Den övriga delen av
BRP-tillväxten, 1,9 procent per år, kan hänföras till en
ökad genomsnittlig produktivitet.
I övriga landet är denna produktivitetstillväxt lägre
men svarar för så gott som hela BRP-tillväxten. Produktionen i övriga landet är genomsnittligt mer kapitalintensiv, med avseende på fysiskt kapital, än produktionen i Stockholmsregionen. Detta framgår av
bruttoinvesteringarnas andel av BRP, som år 2000 uppgår till knappt 9 procent i Stockholm, jämfört med
20 procent i övriga landet.
Till år 2015 förutsätts bland annat att det sker avsevärda tillskott till regionens bostadsstock och övriga
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fastighetskapital, och att infrastrukturen byggs ut enligt regionplanens förutsättningar. Därmed beräknas
bruttoinvesteringarna i regionen öka något snabbare
(3,2 procent per år) än i övriga landet (2,5 procent per
år). Men i relation till regionens högre BRP-tillväxt är
investeringsökningen relativt liten.
Detta speglar på ett mycket tydligt sätt hur produktionen i Stockholmsregionen är specialiserad på
kunskapsintensiv produktion, i första hand tjänsteproduktion. I analysen räknas med att det sker sådana
tillskott till humankapitalet att den underliggande tillväxten kan realiseras. I de fyra följande kapitlen fördjupas analysen kring olika aspekter på denna huvudfråga, bland annat följande:
•

Hur blir befolkningsutvecklingen i olika åldrar?

•

Vilken nettoinflyttning förutsätts, och hur
mycket berörs övriga regioner i landet?

•

Vad fordras för att förvärvsgraden ska öka?

•

Räcker bostäderna till?

Mot bakgrund av analysens ekonomiska framtidsbild
för Stockholmsregionen förs i det avslutande kapitlet
en diskussion kring en av de frågor som LU speciellt
lyfter fram - sambandet mellan ekonomisk tillväxt och
miljö.
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Gynnsam befolkningsutveckling
inkomster och kostnader att bidra till försvagade konsekvenser av regionala skillnader i ”försörjningsbörda”.

Kommer befolkningsutvecklingen att bli ett hot mot
välfärdssystemen? Hur ska en minskande arbetskraft
kunna försörja en allt större åldrande befolkning? Dessa
frågor illustrerar en central problembild i LU: arbetskraften blir allt äldre och andelen äldre i befolkningen
ökar. Fler äldre leder till ökad efterfrågan på välfärdstjänster, som sjukvård och äldrevård.
Bilden är betydligt ljusare i Stockholmsregionen, där
befolkningen i högre grad än i övriga landet består av
personer i arbetsför ålder. Denna skillnad i ålderssammansättning förstärks fram till år 2015. Stockholmsregionen har därför en mer gynnsam befolkningssammansättning; ”försörjningsbördan” per yrkesaktiv
är lägre än i övriga landet. Men välfärdssystemen är i
huvudsak en nationell angelägenhet. Till exempel kommer ett bibehållet system för utjämning av kommunala

Stabilabefolkningspyramider
Nedan redovisas ålders- och könsstrukturen i Stockholms län i form av s k befolkningspyramider för åren
2000, 2015 och 2030. För år 2000 kan man se en stor
variation av antalet personer per åldersgrupp. Fyrtiotalisterna finns i åldrarna mellan 50 och 60, sextiotalisterna i åldrarna mellan 30 och 40, och de som föddes i
babyboomen runt 1990 finns nu i åldrar kring 10 år.
Därutöver finns en liten topp i åldrarna mellan 25 och
30 år. Den är ett resultat av den inflyttning som tas
upp i nästa avsnitt. Man kan notera att befolkningen i
Stockholms län domineras av personer mellan 25 och
40 år.

Figur 2-1 Befolkningspyramid Stockholms län år 2000.
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Till år 2015 har pyramiden fått en ”apliknande” profil med
fyrtiotalisterna som
ögonbryn och sextiotalisterna som näsa.
Hela det stora munoch hakpartiet av
25 - 45-åringar består
av inflyttare och de som
är födda kring 1990.
Halsen är smal på
grund av mycket låga
födelsetal i slutet av
1990-talet, bröstkorgen
vidgar sig på grund av
en viss ökning av
fruktsamheten och en
ökande befolkning.

Figur 2-2 Befolkningspyramid Stockholms län år 2015
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Ytterligare 15 år framåt
i tiden, 2030, har pyramiden ånyo ändrat form
och blivit svampliknande, med alltmer
folk i de äldsta åldrarna
och en smalare bas av
barn och ungdomar.
Situationen i Stockholms
län är dock mer gynnsam än i riket som
helhet, eftersom det
sker en stark tillväxt av
personer mellan 20 och
30 år.
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Olika åldersklassers
utveckling över tiden
Från ålderspyramidernas stillbilder ska vi nu se hur
olika åldersklasser varierar över tiden, ända fram till
år 2030. På så lång sikt finns naturligtvis stora osäkerheter framförallt i de yngsta åldrarna – de som ännu
inte är födda – men även en osäker bild ger en del
information. Vi ser på de åldersklasser som mer eller
mindre direkt får konsekvenser för välfärdssystemen.
Exempelvis säger utvecklingen för den yngsta åldersgruppen (0 - 5 år) hur behovet av mödravård, BB,
barnhälsovård och daghemsplatser varierar över tiden. För varje åldersgrupp tecknas utvecklingen
30 år både bakåt och framåt. Utvecklingen visas med
hjälp av indextal där den faktiska befolkningen år 1999
= 100, både i länet och riket.

De yngsta, 0 - 5 år
Historiskt har födelsetalen varierat avsevärt, och på
ett likartat sätt, både i länet och riket. Nedgången under 1990-talet har dock varit snabbare i riket än i länet. Fram till år 2020 förväntas antalet 0-åringar i riket öka måttligt, för att därefter minska. Toppen år
2020 härrör från babyboomen runt 1990 som år 2020
har nått de mest fertila åldrarna. I länet förväntas en
ökning även efter år 2020, då en stor inflyttning ger
en ung befolkning med många kvinnor i barnafödande
åldrar.
Figur 2-4 Antalet 0-åringar i Stockholms län och riket.
Index 1999=100.

I länet är fruktsamhetstalet under hela perioden 90 procent av rikets, som antas öka från 1,5 barn per kvinna
år 1999 till 1,8 år 2010 och sedan ligga kvar på denna
nivå. Talet 1,8 ligger över de senaste årens låga nivåer, men är i ett långsiktigt perspektiv ändå ett ganska försiktigt antagande. Aldrig tidigare har genomsnittet för antalet födda barn per kvinna varit så lågt.
Som jämförelse: kvinnor födda under perioden 1915–
1960 har fött 1,8 barn i genomsnitt.
Antaganden om fruktsamheten är den allra svåraste delen i befolkningsprognoser. Som vi kunnat observera i ålderspyramiderna är det stor variation över
åren i fruktsamhet och antal födda. Men om man ser
till antal födda barn per årskull kvinnor är variationen
mycket mindre. Man vet att det kommer att vara variationer över tiden, men det är omöjligt att prognosera
dessa. Därför ser utvecklingen av 0-åringar mycket
jämn ut.
Utvecklingen i riket enligt LU visar att födelsetalen
kommer att öka, men att baby-boomen runt 1990 inte
kommer att överträffas de närmaste 30 åren. I länet
förväntas däremot antalet 0-åringar långsiktigt komma
upp i samma nivå som under babyboomen 1990. Förklaringen är en ökande befolkning totalt.
Figur 2-5 Antalet 1 - 5-åringar i Stockholms län och riket.
Index 1999=100.
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Behovet av barnomsorg har minskat kraftigt från mitten av 1990-talet och förväntas minska ännu några år
för att därefter öka. Liksom för 0-åringarna är det i
riket en topp cirka 30 år efter den senaste toppen, men
inte på samma höga nivå som då. I länet nås däremot
långsiktigt samma nivå som i mitten på 1990-talet.
Återigen är det en ökande befolkning som förklarar
denna kontinuerliga ökning.
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Barn och skolungdomar, 6 - 19 år
Antalet barn i grundskoleåldrarna har inom några år
nått ett maximum. Denna grupp kommer därefter att
minska till strax efter år 2010, då den åter börjar öka.
I riket nås ett maximum åren 2000 och 2001, på samma
nivå som i slutet av 1970-talet, då de stora kullarna
från 1960-talet gick i grundskolan.
I länet är antalet elever i grundskolan det högsta
som någonsin förekommit, med nära 190 000 elever i
årskurserna 1 - 9 (år 1998). Ökningen fortsätter ännu
några år och en topp nås år 2002, som vida överträffar
den i slutet av 1970-talet. Efter en viss minskning till år
2010 sker åter en ökning, som mot slutet av perioden
medför ännu fler elever än år 2002. Expansionen kommer att ställa stora krav på lärartillgången, då många
grundskolelärare går i pension inom en tio-årsperiod.
Medan antalet 0 - 5-åringar inte når de historiskt
högsta nivåerna i länet gäller detta för 6 - 15-åringar.
Inom denna åldersgrupp av grundskoleelever kommer
vidare det totala elevantalet att variera mindre än elevantalet på lågstadiet, mellanstadiet och högstadiet var
för sig. Med tanke på detta förhållande finns
det en klar fördel med en lärarutbildning som täcker
flera stadier.
Figur 2-6 Antalet 6 - 15-åringar i Stockholms län och
riket. Index 1999=100.
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Antalet 16 - 19-åringar, gymnasieåldrarna, ökar mycket
kraftigt fram till 2010 i såväl riket som länet. I riket är
ökningen cirka 25 procent, i länet 35 procent. Även
denna topp härrör från babyboomen kring 1990. Efter
2010 kommer en nedgång, mycket snabb i riket, inte
fullt så snabb i länet. Uppgången därefter beror på
den prognostiserade ökningen av antalet födda efter
år 2000.
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Lärarbehovet är således inte bara stort utan också
mycket varierande under perioden. Gymnasieskolan
kommer således att behöva vara mycket flexibel de
första årtiondena under 2000-talet.
Figur 2-7 Antalet 16 - 19-åringar i Stockholms län och
riket. Index 1999=100.
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Ungdomar 20 - 24 år
Denna grupp är av speciellt intresse, bland annat för
högskolans dimensionering av studieplatser. Antalet
potentiella ungdomshushåll är också en viktig parameter för bostadsmarknaden. Under andra hälften av
1980-talet återfinns denna åldersgrupp i form av en
stor ”puckel” av sextitalister. En ännu större puckel
kan man förvänta sig kring mitten av 2010-talet, på
grund av babyboomen kring år 1990 och inflyttningen
till Stockholms län. Inflyttarna återfinns till övervägande
del just i denna åldersgrupp.
Regionens högskolor kommer av allt att döma att
mötas av en mycket kraftigt ökad efterfrågan på
studieplatser, då antalet 20 - 24 åringar ökar med mer
än 20 procent fram till år 2015.
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Figur 2-8 Antal 20 - 24-åringar i
Stockholms län åren 1970 - 2030.
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För hela gruppen 20 - 64-åringar har Stockholms län
haft en snabbare tillväxt än riket under de föregående
trettio åren, och förväntas få det även de kommande
trettio åren. För riket som helhet kommer antalet 20 64-åringar att stagnera, för att sedan minska omkring
2015 och därefter. Det är denna utveckling som kan
ge bekymmer för ”försörjningsbördan”, enligt LU.
Stockholmsregionen har således en betydligt gynnsammare utveckling. Dessutom kanske denna slutsats förstärks om man särskiljer gruppen medelålders, 50 - 64
år. Denna åldersgrupp växer långsiktigt i Stockholmsregionen, medan den minskar i övriga landet. Forskning om samband mellan åldersstruktur och ekonomisk
tillväxt pekar på att det är speciellt gynnsamt att ha en
hög andel av befolkningen i just denna åldersgrupp4.
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Äldre, 65 - 85 år
Från slutet på 1980-talet till år 2006 ligger åldersgruppen
65 - 84 på en i stort sett oförändrad nivå, både i riket
och länet. Efter 2006 växer antalet snabbt på grund av
inflödet av fyrtiotalister. Åldersgruppen ökar snabbare
i länet än i riket. Hur denna grupp förändras har förstås stor betydelse för pensionerna. Däremot kan man
kanske förvänta att denna grupp har begränsade behov av vård och omsorg, i takt med en utveckling mot
längre livslängd och friskare åldringar.
Figur 2-10 Antalet 65 - 84-åringar i Stockholms län och
riket. Index 1999=100.

Figur 2-9 Antalet 20 - 64-åringar och 50 - 64-åringar i
Stockholms län och övriga riket åren 2000 - 2030.
Index 2000=100.
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Problem på längre sikt?

De äldsta, över 85 år, och ökade
vårdkostnader
Sedan 1970 har gruppen över 85 år trefaldigats, men
ökningen framöver blir mindre dramatisk. Efter en viss
ökning till år 2010 kommer antalet att vara konstant till
år 2020. Därefter sker en snabb ökning i takt med att
fyrtiotalisterna kommer in i gruppen. Till skillnad mot
de ”yngre äldre”, 65 - 84 år, behöver den äldsta åldersgruppen sannolikt mycket vård och omsorg.
Figur 2-11 Antalet 85 - w -åringar i Stockholms län och
riket. Index 1999=100.
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Stockholm kommer även i fortsättningen att ha en
mycket gynnsam åldersstruktur, med ett växande antal personer i förvärvsarbetande åldrar. På 15 års sikt
ser det inte heller ut som att ”försörjningsbördan” kommer att ändras i någon större grad. Fram till år 2015
kommer kostnaderna för vård och omsorg att öka ungefär i samma takt som de förvärvsarbetande som ska
betala. På längre sikt kommer däremot kostnaderna
för vård och omsorg att skjuta i höjden. Framförallt
gäller det äldreomsorg och sluten sjukvård.
För skolan kan man förutse ett ökat behov av resurser, och framförallt ett behov som varierar kraftigt
över tiden. Den stora variationen i årskullarnas storlek
är ett påtagligt problem för planeringen av utbildningsresurser.
För grundskolans lärarbehov har problemet med årskullarnas varierande storlek föranlett en större flexibilitet, med en lärarutbildning avsedd för mer än ett
utbildningsstadium. Frågan är om det finns förutsättningar att åstadkomma en motsvarande flexibilitet
också för lärare på olika utbildningsstadier från gymnasium till högskola?

Stockholms län

Christer Sandqvist

20
1970 -75

21
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Måttlig nettoinflyttning
från övriga landet
Befolkningen i länet beräknas öka med i genomsnitt
drygt 14 000 per år de kommande 15 åren, varav cirka
hälften beror på nettoinflyttning. Men nettoinflyttningen
från övriga landet är relativt liten, och svarar för endast en sjundedel av befolkningstillväxten i Stockholm.
Figur 3-1 Nettoinflyttning till Stockholms län
1970 - 2015.
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Däremot kan man säga att en stor del av befolkningstillväxten i länet, direkt och indirekt, ändå beror på
flyttningar. Den indirekta påverkan är att flyttare till
övervägande del är unga personer. Med ett tillskott av
unga personer får man en gynnsam befolkningsstruktur
som genererar fler födda än döda, och man får en s.k.
naturlig folkökning.
I en ung befolkning finns en inneboende tillväxtkraft. Av folkökningen i länet kommer hälften från den
naturliga folkökningen, eller födelseöverskottet. Den
andra hälften, dvs cirka 7 000 i årligt genomsnitt, kommer direkt från flyttningar.
Den största delen av flyttnettot, drygt 5 000 per år,
kommer från utbytet med utlandet, medan knappt 2 000
kommer från övriga landet. Flyttningsutbytet med

Den aktuella bilden av länets in- och utflyttare efter
ålder visas i figuren nedan. Den visar framförallt det
stora nettotillskottet av ungdomar 20 - 30 år. Man ser
också att det sker en nettoutflyttning dels av småbarnsfamiljer i åldern 35 - 45 år, dels av personer mellan
50 och 70 år, dvs personer som flyttar i samband med
pensionering.
I åldrarna 0 - 15 respektive 65 - w är nettoutflyttningen sammantaget knappt ett tusental. Fram till år
2015 beräknas nettoutflyttningen för dessa åldersgrupper öka till 2 000, till följd av befolkningens ändrade
åldersstruktur.
Antal
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Figur 3-2 In- och utflyttare till Stockholms län efter
ålder år 2000.
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och av välutbildade
Beräkningar av flyttare i olika utbildningsgrupper visar att de lågutbildade fortsätter att minska både bland
in- och utflyttare, av flera skäl. Ett skäl är att denna
grupp blir allt mindre, i takt med att utbildningsnivån
generellt blir högre. Ett annat skäl är att efterfrågan
på denna typ av arbetskraft minskar, i takt med
näringslivets fortsatta omvandling mot kunskapsintensiv
produktion. Dessutom är lågutbildade generellt mindre flyttningsbenägna än de med högre utbildning.
Andelen med eftergymnasial utbildning beräknas
fortsätta att öka bland inflyttarna, på grund av ökad
efterfrågan på arbetskraft med denna utbildning. Netto
kommer den inrikes flyttningen att innebära utflyttning
av de med lägst utbildning och inflyttning av övriga
utbildningsgrupper.

Ökad andel in- och
utflyttare från utlandet
Det är inte svårt att förstå varför ungdomar är mer
flyttningsbenägna än äldre, och högutbildade mer
flyttningsbenägna än lågutbildade. Det modellsystem
som används i beräkningarana, rAps, tar hänsyn till
dessa faktorer. Men det tas även hänsyn till befolkningens etniska bakgrund. Också denna faktor har
betydelse för flyttningarna, eftersom personer födda
utanför Norden (som ju redan har flyttat en eller flera
gånger) är mer flyttningsbenägna än de som är födda
i Sverige.
I följande tabeller redovisas inrikes flyttningar för
personer över 20 år med olika födelseland, dels uppgifter för det faktiska förhållandet under perioden
1993 - 1995, dels uppgifter för det sista beräkningsåret i rAps, år 2015.
Tabell 3-1 Inrikes utflyttare från Stockholms län 20-w
år fördelade efter födelseland.

Födelseland
Sverige
Övriga Norden
Övriga världen

1993-1995
85%
5%
10%
100%

2015
77%
3%
20%
100%
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Bland utflyttarna beräknas de med födelseland utanför Norden fördubbla sin andel, medan födda i Sverige
eller övriga Norden minskar sin andel. Den förändringen hänger bl a samman med den ökande invandringen till Sverige och att en växande andel av befolkningen består av personer födda utanför Norden. Till
detta kommer som sagt att dessa personer också är
mer flyttningsbenägna.
Tabell 3-2 Inrikes inflyttare till Stockholms län 20-w år
fördelade efter födelseland.

Födelseland

1993-1995

2015

Sverige
Övriga Norden
Övriga världen

82%
3%
15%
100%

78%
2%
20%
100%

Bland inflyttarna beräknas likaledes de med födelseland utanför Norden att öka sin andel av all inrikes
inflyttning till länet, dock ej så mycket som utflyttarna.

Nettoinflyttning - främst
genom invandring
Enligt analysen kommer nettoinflyttningen de kommande 15 åren att hamna på en nivå på omkring 7 000
årligen. Huvuddelen av denna nettoinflyttning, eller
drygt 5 000, kommer från invandring.
Helt visst flyttar en stor andel av ungdomarna i
övriga landet till Stockholm, ungdomar som blir kvar
ett antal år, bildar familj och sedan i ganska stor utsträckning flyttar ut från länet igen. Men denna inflyttning av ungdomar beräknas inte öka. Utflyttningsfrekvensen från övriga delar av Sverige till länet, dvs
andelen utflyttare till Stockholm i procent av befolkningen i övriga län, kommer snarare att minska.
Den ökande andelen invandrare i landet och länet
gör att andelen med födelseland utanför Norden ökar
även i de inrikes flyttströmmarna.
Bland flyttarna både till och från Stockholm minskar andelen i den lägsta utbildningskategorin. Det
hänger samman med att deras andel i befolkningen
minskar. Därutöver kommer nettoflyttningen att innebära ett utflöde från Stockholm av personer med utbildning kortare än 3-årigt gymnasium.
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Räcker arbetskraften till?
Så här långt har vi pekat på flera gynnsamma förutsättningar för regionens ekonomiska utveckling, bland
annat att befolkningen i yrkesverksam ålder ökar och
att det positiva flyttnettot i första hand avser unga och
välutbildade personer. Men analysen måste fördjupas.
I detta kapitel diskuteras några av de problem som
kan komma att uppstå på länets arbetsmarknad. Det
genomgående temat är frågan om hur arbetskraften
ska räcka till. Först ges en översiktlig bild av regionens arbetsmarknad fram till år 2015. Sedan diskuteras hur det förväntade framtida gapet mellan efterfrågan och utbud ska kunna slutas, bland annat med
avseende på arbetskraftens ålder, utbildning och
födelseland.

Ökad sysselsättning genom
ökad befolkning
Mellan år 2000 och 2015 beräknas sysselsättningen i
Stockholms län växa med 146 000 personer. Detta ger
en genomsnittlig årlig tillväxttakt på 1 procent, ungefär
samma ökningstakt som under 1970- och 1980-talet.
Samtidigt ökar befolkningen i förvärvsarbetande åldrar (20 - 64 år) med 113 000 personer, vilket motsvarar en årlig tillväxttakt på 0,6 procent.
Figur 4-1 Sysselsättningsökningen 2000 - 2015 i
Stockholms län uppdelad på komponenter
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Till skillnad från utvecklingen i riket är det befolkningsökningen som i länet kommer att svara för den största
delen av sysselsättningsökningen. Mer än tre fjärdedelar av denna ökning kan förklaras av länets befolkningstillväxt. Förvärvsfrekvensen för personer mellan
20 - 64 år antas stiga från 79 procent år 2000 till 83
procent år 2015, vilket ger ett mindre bidrag till sysselsättningen, 26 000.
Nettoinpendlingen är en post som inte har någon
motsvarighet i den nationella kalkylen i LU. År 2000
beräknas nettopendlingen till länet uppgå till drygt
50 000 personer. Fram till år 2015 beräknas nettopendlingen öka med ytterligare 7 000, vilket betyder
att pendlingsöverskottets andel av sysselsättningen är
i stort set–t oförändrad.
Det bör kanske inskjutas att konsekvenserna för
trafiksystemet är betydligt större än vad den ökade
nettopendlingen indikerar. Bruttoströmmarna, dvs både
in- och utpendling, kan förväntas öka betydligt mer än
nettopendlingen.

Hur stora är
arbetskraftsreserverna?
Det nationella scenariot förutsätter att sysselsättningsökningen till år 2015 främst sker genom en ökad
förvärvsfrekvens. Ett genomgående tema i LU är vikten av att öka utbudet på arbetsmarknaden genom att
utnyttja potentialen bättre.
Som vi sett baseras Stockholmsregionens sysselsättningsökning i huvudsak på en ökning av den förvärvsarbetande befolkningen. Men frågan om ett bättre
utnyttjande av det potentiella utbudet är central även
här. Beräkningarna förutsätter, trots allt, att en ökad
förvärvsfrekvens ger ett tillskott till länets arbetskraft
och sysselsättning på motsvarande 26 000 personer.
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Det är därför angeläget att undersöka vilka ”arbetskraftsreserver” som finns i Stockholms län. En utgångspunkt kan vara följande figur som hämtats från SCB:s
Arbetskraftsundersökningar (AKU).5

Befolkning 16 - 64 år

I arbetskraften

Sysselsatta

Ej i arbetskraften

Velat och
kunnat
arbeta

Arbets lösa

Ej velat och
kunnat
arbeta

Ej utnyttjat arbetskraftsutbud

Befolkningen i åldern 16 - 64 år kan delas upp i två
delar: de som ingår i arbetskraften och de som står
utanför. I arbetskraften ingår sysselsatta och arbetslösa. De sysselsatta i Stockholms län utgjorde 78 procent av befolkningen i länet år 1999. Motsvarande andel
för de (öppet) arbetslösa var 3 procent.
Det innebär att kategorin ”ej i arbetskraften”, dvs
de som står utanför arbetsmarknaden, utgör närmare
en femtedel av befolkningen. Här ingår flera olika grupper, varav vissa innehåller ett potentiellt tillskott till utbudet av arbetskraft, medan andra rimligtvis ligger helt
utanför arbetskraftsreserven.
I statistiken särredovisas de som uppgivit att de velat
och kunnat arbeta men inte sökt arbete aktivt. Dessa
ingår i vad SCB betecknar som ”ej utnyttjat arbetskraftsutbud”. I denna kategori ingår också de öppet
arbetslösa och de som arbetar mindre än de skulle vilja.
I det följande kommer den femtedel som står utanför arbetsmarknaden (”ej i arbetskraften”) och övriga
komponenter i det icke utnyttjade arbetskraftsutbudet
att studeras närmare.

•

En granskning av de 225 000 personer i länet
som stod utanför arbetskraften visar att
omkring 100 000 studerade, 50 000 stod
utanför arbetskraften på grund av sjukdom,
medan 20 000 var pensionerade.

•

Sammanlagt utgjorde dessa tre kategorier
cirka tre fjärdedelar av alla som stod utanför
arbetsmarknaden.

•

Den resterande fjärdedelen bestod av ett
flertal relativt små kategorier. Hit hörde bland
annat hemarbetande, ”arbetssökande” (som ej
söker aktivt), lediga och personer som vistades utomlands.

Av samtliga som står utanför arbetsmarknaden var
40 procent under 25 år. Tre fjärdedelar av dessa bedrev
studier. Även i åldersgruppen 25 - 34 år utgjorde de studerande en hög andel (ca 50 procent) av dem som stod
utanför arbetskraften. Den äldsta åldersgruppen
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(60 - 64 år) bestod av 35 000 personer, huvudsakligen
förtidspensionerade och sjuka. De sjuka dominerar
också i gruppen 55 - 59 år. Till de sjuka räknas även
personer som fått förtidspension av hälsoskäl.
I statistiken förekommer även begreppet ”latent
arbetssökande” för att beteckna personer som velat
och kunnat arbeta under mätveckan, men som inte
aktivt sökt arbete. Dessa utgör både i länet och på
riksnivå cirka 10 procent av dem som står utanför arbetsmarknaden. I länet uppgick de år 1999 till drygt
20 000 varav hälften i åldern 16 - 19 år. Personer i den
åldern är dock endast intresserade av att arbeta mindre än 20 timmar per vecka. Det förklaras av att de
flesta är heltidsstuderande.
Det här betyder att uppgiften om antalet personer
som är latent arbetssökande ger en överdriven bild av
arbetskraftsreserven räknat i timmar. Som genomsnitt
efterfrågade de latent arbetssökande i länet en arbetstid
på något under 30 timmar i veckan. Det kan jämföras
med den genomsnittliga arbetstiden för personer i arbete vilken uppgick till 38 timmar i veckan.
I en kalkyl över arbetskraftsreserverna bör hänsyn
även tas till att en del sysselsatta arbetar färre timmar
per vecka än de skulle önska. Dessa personer, som
brukar betecknas ”undersysselsatta” uppgick i länet
till cirka 45 000 år 1999. Räknat i arbetstimmar blir
dock tillskottet av samma storleksordning som det som
kan presteras av de latent arbetssökande. Det fram
går av nedanstående tablå som visar det möjliga tillskottet till arbetskraftsutbudet omräknat till heltidsarbetande.6

Tabell 4-1 Möjligt tillskott till arbetskraftsutbudet
omräknat till antal heltidsarbetande. Stockholms län,
1999, (tusental).

Kategori

Heltidsarbetande

Arbetslösa

36

Latent arbetssökande

17

Undersysselsatta

16

Sammantaget ger de tre kategorierna ett tillskott i arbetstimmar som motsvarar 9 procent av det totala antalet arbetade timmar. Omräknat till heltidsarbetande
motsvarar det cirka 6 procent av befolkningen. Om
hela denna reserv realiserades skulle det sålunda utgöra ett tillskott i arbetskraftsutbudet som motsvarade
en höjning i förvärvsfrekvensen med 6 procentenheter.
Till en betydande del utgörs tillskottet av personer som
önskar deltidsarbeten.
Tilläggas bör att av de som står utanför arbetsmarknaden ingår i tabell 4-1 endast de 20 000 personer som
deklarerat att de ”velat och kunnat” ta arbete. Bland
de övriga 200 000 som står utanför finns sannolikt ett
antal som skulle vara beredda att arbeta om incitamenten upplevdes som gynnsammare.

Brist på välutbildade ger
ökad inpendling
Arbetskraftens utbildningsnivå ökade betydligt under
1990-talet, och utvecklingen fortsätter mellan 2000 och
2015. Andelen sysselsatta med högskoleutbildning beräknas stiga från 41 till 52 procent, medan andelen
som har kortare utbildning än 3-årig gymnasieutbildning minskar från 40 till 20 procent. För att den
kompetenshöjning som efterfrågas ska komma till stånd
behöver arbetskraftens utbildningsnivå successivt höjas.
År 2000 råder brist på personer med högskoleutbildning. Den största bristen, både absolut och i förhållande till arbetskraftsutbudet i respektive utbildningsgrupp, råder på personer med högskoleutbildning inom
teknik och naturvetenskap. Även efterfrågan på personer med 3-årig teoretisk gymnasieutbildning är större
än utbudet. Situationen är den omvända för personer
med kort utbildning.
Beräkningarna pekar på ett befintligt arbetskraftsöverskott för personer med kortare utbildning, men i
takt med att efterfrågan på arbetskraft stiger minskar
detta överskott. För år 2015 uppstår brist på arbetskraft med olika typer av utbildningsbakgrund, även efter
att ”arbetskraftsreserven” tagits i anspråk och förvärvsgraden höjts. I beräkningarna antas att denna brist
kompenseras genom ökad nettoinpendling till länet. Den
ökade inpendlingen beräknas bland annat avse personer med längre teknisk högskoleutbildning.
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83 procent år 2015. Den största ökningen i förvärvsfrekvens beräknas ske för personer i åldersgrupperna
25 - 44 år.
Förvärvsfrekvensen beräknas minska endast för
åldersgruppen 60 - 64 år. Denna åldersgrupp ökar dock
kraftigt under perioden, så antalet förvärvsarbetande i
åldern 60 - 64 år beräknas faktiskt öka med några
tusen från år 2000 till år 2105.
Självfallet är denna typ av disaggregerade beräkningar osäkra, och de förändringar som figuren illustrerar bör endast tolkas som indikationer. Till saken
hör att variationen efter ålder också speglar bakomliggande skillnader i åldersgruppernas sammansättning
med avseende på utbildningsbakgrund och födelseland.

Men den ökade nettoinpendlingen förutsätts täcka
endast en mindre del av den ökade efterfrågan på arbetskraft. Ett nästan fyra gånger så stort tillskott beräknas ske genom ökad förvärvsfrekvens. Diskussionen om länets ”arbetskraftsreserver” pekar på att
denna reserv antalsmässigt bör vara tillräcklig. Frågan är dock vad en högre förvärvsfrekvens implicerar
för olika grupper på arbetsmarknaden.

Högre förvärvsfrekvens
bland unga
För personer mellan 20 och 64 år beräknas förvärvsfrekvensen totalt öka från 79 procent år 2000 till

Figur 4-2 Förvärvsfrekvenser efter ålder år 2000 och 2015.
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och speciellt bland
utlandsfödda
Som vi sett består huvuddelen av länets nettoinflyttning av personer som är födda utanför Norden. Denna nettoinflyttning baseras både på direkt
invandring och inrikes flyttningar. Detta framtida flyttmönster är en bidragande orsak till att en växande
del av länets befolkning består av personer födda
utanför Norden. År 2000 är 80 procent födda i
Sverige, 5 procent i övriga Norden och 15 procent i
övriga världen. Till år 2015 har sammansättningen
ändrats så att andelen födda i övriga världen ökat till
20 procent, medan andelen födda i Sverige minskat
till 78 procent och andelen födda i övriga Norden
minskat till 3 procent.
Den ändrade befolkningssammansättningen och
den ökade förvärvsfrekvensen innebär sammantaget att förvärvsfrekvensen för personer födda i övriga världen förutsätts öka. I dagsläget uppskattas
förvärvsfrekvensen för utlandsfödda utanför Norden
ligga omkring 50 procent, i genomsnitt. Den beräknade utvecklingen förutsätter en kraftig ökning, och
att deras förvärvsfrekvens år 2015 hamnar på samma
nivå som för personer från övriga Norden, mellan
65 och 70 procent.
Denna framtidsbild förutsätter sannolikt en mängd
åtgärder för att kunna realiseras7.

Hur få de arbetslösa i
förvärvsarbete?
En minskad arbetslöshet ingår som en av förutsättningarna för en högre förvärvsfrekvens och för att
den beräknade sysselsättningen för år 2015 ska realiseras. För att bedöma möjligheten att åstadkomma
en minskad arbetslöshet kan det vara lämpligt att studera hur den nuvarande arbetslösheten är sammansatt.
Länsarbetsnämndens statistik från slutet av år
1999 visar att sammanlagt 47 000 personer var
inskrivna vid arbetsförmedlingarna i länet, som öppet arbetslösa eller i åtgärder. Trots den höga efterfrågan på högutbildad arbetskraft var närmare en
fjärdedel av de arbetslösa personer med eftergymnasial utbildning. Drygt en femtedel av de arbetslösa
var utländska medborgare. Andelen som var 55 år
eller äldre uppgick till 14 procent.

På en arbetsmarknad med betydande omsättning
är det naturligt att personer går arbetslösa under en
kortare tid i avvaktan på ett nytt jobb. Det är därför i
första hand bland dem som varit inskrivna en längre
tid som det borde vara möjligt att åstadkomma en
minskning.
Figur 4-3 Arbetslösa december 1999 i Stockhlms
län med en inskrivningstid på minst 12 månader.
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Av alla arbetslösa i slutet av år 1999 hade 36 procent
varit inskrivna under en sammanhängande tid av minst
12 månader, antingen som arbetslösa eller i åtgärder.
Denna andel var faktiskt högst, 43 procent, för personer med eftergymnasial utbildning.
Figur 4-3 visar hur de drygt 17 000 som varit
inskrivna minst ett år fördelas bland annat på utbildningsbakgrund, ålder och medborgarskap. Figuren visar att faktorer som medborgarskap och ålder ”förklarar” endast en del av den långvariga arbetslösheten. Närmare 60 procent av samtliga med lång
inskrivningstid var svenska medborgare yngre än
55 år. Utöver insatser riktade mot invandrare och de
äldre krävs sålunda andra typer av åtgärder, ofta av
speciell karaktär.
För att få ner arbetslösheten krävs insatser i form
av utbildning och omskolning, men förmodligen också
ändringar i regelverket som gör det mindre fördelaktigt att gå arbetslös under en längre tid. Detta betyder
inte att arbetslösheten kan elimineras helt. Med en väl
avpassad mix av åtgärder borde det dock finnas goda
möjligheter att få ner andelen arbetslösa (inklusive åtgärder) till den nivå på drygt 3 procent som förutsätts
i analysen.
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Slutsatser om
arbetsmarknaden
•

Ett annat möjligt tillskott till arbetskraftsutbudet kommer från de ”undersysselsatta”,
dvs personer som arbetar färre timmar per
vecka än de skulle vilja. För denna kategori
gäller i ännu högre grad att tillskottet i arbetstimmar blir väsentligt mindre än antalet
personer som är inblandade.

•

Förvärvsintensiteten beräknas öka kraftigt för
utlandsfödda från länder utanför Norden,
vilket leder till en kraftig ökning av dessa
invandrares andel av de sysselsatta. Ur ett
mångfaldsperspektiv är detta gynnsamt för
regionen. För att det ska realiseras krävs
sannolikt flera typer av åtgärder.

En annan viktig komponent i ökningen av
sysselsättningen är nedgången i arbetslösheten. Arbetslösheten har sjunkit avsevärt under
senare år. Fortfarande finns emellertid många
som går inskrivna under mer än ett års tid vid
arbetsförmedlingarna – av dem många högutbildade. Med väl avvägda insat ser både vad
gäller utbildning och incitament att söka arbete
finns goda möjligheter att minska arbetslösheten i den utsträckning som den beräknade
utvecklingen i Stockholmsregionen förutsätter.

•

Att den ökade efterfrågan till en betydande
del ska täckas av deltider pekar på behovet av
att komplettera beräkningarna med kalkyler
uttryckta i arbetstimmar. Det finns dessutom
anledning att analysera möjligheterna att
matcha efterfrågan mot ett utbud som består
av ett stort antal olika typer av deltids- och
delårsarbete. Detta kan ställa ökade krav på
arbetsförmedlingen och/eller utgöra en expanderande marknad för personaluthyrningsföretagen.

•

Höjningen av förvärvsfrekvensen består,
förutom av tidigare arbetslösa, av personer
som stått helt utanför arbetsmarknaden. Här
utgör de ”latent arbetssökande” en viktig
delgrupp. En stor del av denna grupp utgörs
emellertid av heltidsstuderande varför tillskot
tet till arbetskraftsutbudet räknat i timmar blir
mindre än räknat i personer.

•

•

För att förmå personer som står utanför
arbetsmarknaden att börja jobba krävs olika
typer av incitament, delvis i form av ändrade
”spelregler” i form av skatter och dyligt. Till
övervägande del rör det sig om institutionella
förhållanden som avgörs på nationell nivå.

Analysen av ”arbetskraftsreserven” visar att
denna, på en aggregerad nivå, bör vara
tillräcklig för att täcka det framtida
efterfrågeöverskottet. Men för att den beräknade utvecklingen för Stockholmsregionen ska
realiseras krävs inte bara att utbud och
efterfrågan på arbetsmarknaden balanserar
totalt sett, utan också att balans uppnås för
olika utbildningskategorier. Kalkylerna pekar
på att betydande brister kommer att uppstå i
vissa utbildningar, brister som måste täckas av
inpendling av arbetskraft. För att kunna dra
tydligare slutsatser krävs fördjupade analyser
av kunskapskapitalets förändringar över tiden.

•

Till skillndad från i riket kommer den yrkesverksamma befolkningen i länet att öka
påtagligt under perioden 2000 - 2015, och
drygt 75 procent av den ökade sysselsättningen kan uppnås vid oförändrad förvärvsintensitet. En fortsatt nettoinflyttning till länet
är en viktig förutsättning för denna utveckling.

•

På länsnivå finns en komponent i arbetskraftsutbudet som saknar motsvarighet på riksnivå,
nämligen arbetspendlingen. För Stockholms
län antas att nettopendlingen till länet kommer
att expandera med ytterligare cirka 7 000
under 15-årsperioden.

•
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Räcker bostäderna till?
Stockholmsregionens befolkning beräknas alltså de
kommande 15 åren öka med i genomsnitt 14 000 varje
år, varav hälften genom nettoinflyttning. Detta är basen för det arbetskraftstillskott som gör regionens fortsatta ekonomiska tillväxt möjlig. Men det är å andra
sidan också basen för det hushållstillskott, som innebär en motsvarande efterfrågan på bostäder. För varje
år beräknas ett tillskott på 9 000 hushåll, eller totalt för
hela perioden runt 130 000 nya hushåll. I beräkningarna har det också förutsatts att bostadsbyggandet
framöver är betydligt högre än de senaste årens.
Det har däremot inte antagits att produktionen av
nya lägenheter helt motsvarar det beräknade hushållstillskottet. Ett skäl till denna avvikelse är att en fortsatt
permanentning av fritidshus beräknas ge ett nettotillskott av bostäder, utan motsvarande produktion av
nya bostäder. Ett annat skäl är att det även fortsättningsvis finns möjligheter att via omvandling och
ombyggnation få fram ytterligare lägenheter. Ett tredje
skäl, kanske viktigast, är att bostadsbyggandet i Stockholm är problemfyllt på ett sätt som bör bidra till viss
försiktighet vid bedömningar av det framtida byggandet. Sammantaget innebär detta att produktionen av
nya lägenheter antas uppgå till drygt 80 procent av det
beräknade hushållstillskottet, och att en viss bostadsbrist beräknas bestå.

Den problematiska
bostadsmarknaden
Även om arbetsmarknaden är expansiv påverkas
arbetskraftens geografiska rörlighet i hög grad av bostadsmarknadens sätt att fungera. Den geografiska rörligheten är i sin tur av betydelse för företagens rekryteringsunderlag och påverkar därigenom företagens beslut om etablering och lokalisering av verksamheter. En väl fungerande bostadsmarknad är därför

en viktig förutsättning för den fortsatta ekonomiska
tillväxten i Stockholmsregionen. När vi i analysen räknar med en viss bostadsbrist framöver har vi därmed
också pekat på en risk för att den beräknade ekonomiska tillväxten kan komma att hämmas, på grund av
företagens svårigheter att rekrytera den arbetskraft
som man är i behov av.
Av särskild betydelse är att hyresmarknaden fungerar väl, eftersom arbetskraftens geografiska rörlighet underlättas av att kostnaderna i samband med byte
av arbete inte är för höga. Det är därför av stor betydelse att det finns goda möjligheter att få tillgång till en
bostad, utan att detta är förenat med en större kapitalinvestering. Brist på hyresbostäder kan annars bli ett
direkt hinder för inflyttning av arbetskraft.
När det gäller marknaden för egnahem och bostadsrätter kan konstateras att otillräckligt utbud leder till
stigande priser och därmed högre boendekostnader.
Högre boendekostnader innebär att transaktionskostnaderna ökar för de individer som överväger att
byta arbete och bostadsort. Det ekonomiska utbytet
för individen försämras av en flytt i samband med nytt
arbete i den mån som höjd lön inte kompenserar för
ökade boendekostnader. Detta kan medföra att potentiell arbetskraft avstår från att flytta till Stockholmsregionen och i stället inriktar sig på att finna ett relevant arbete på annan ort. Även detta leder till att
Stockholmsföretagens rekryteringsunderlag begränsas.
Otillräckligt utbud av bostäder får även andra effekter. Brist på hyresbostäder bidrar även till att
fastighetsbeståndet utnyttjas mindre effektivt till följd
av s k inlåsningseffekter, genom minskad benägenhet
att lämna sin lägenhet även om t ex en ändrad livssituation skulle motivera detta.
Ett annat känt problem som följer av en brist på
hyresbostäder är svarthandel med hyreskontrakt, framför allt avseende lägenheter i attraktiva områden. Den
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stora efterfrågan medför att det blir värdefullt att inneha
ett hyreskontrakt. Till detta kommer ökad omfattning
av andrahandsuthyrningar som sker också utan värdens medgivande. Även om andrahandsuthyrning av
bostäder bidrar till ett mer effektivt utnyttjande av
fastighetsbeståndet, genom att färre lägenheter blir outnyttjade i jämförelse med vad som annars skulle ha
varit fallet, innebär det också att fler människor kommer att bo under mer otrygga förhållanden, eftersom
besittningsskyddet för andrahandshyresgäster är svagt.
Stigande priser på egnahem medför att boendekostnaderna ökar ytterligare, till följd av höjda taxeringsvärden och därmed högre fastighetsskatt. För vissa
hushåll kan det medföra att boendekostnaderna blir så
höga att det inte blir möjligt att bo kvar, trots den av
regeringen aviserade begränsningsregeln.
Bostadsbristen innebär således en risk för att regionens ekonomiska tillväxt hämmas, genom ökade
svårigheter för företag att rekrytera den arbetskraft
som man är i behov av. Härtill kommer att bostadsbrist också får sociala konsekvenser, bl a ökar svårigheterna för kommunerna att bistå människor som har
särskilda behov av en god bostad. Väl känt är också
att situationen för människor utan kapital och tillgång
till ”rätt” nätverk försämras i en situation med bostadsbrist, och fler människor riskerar därför att bli bostadslösa eller blir hänvisade till provisoriska bostäder.
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för småhus och flerfamiljshus i Stockholms län för år
1994. Figurens vänstra halva visar antalet boende i
småhus och den högra antalet boende i flerfamiljshus.
Pilarna i figuren illustrerar de dominerande flyttströmmar som mer eller mindre kontinuerligt går mellan dessa två delmarknader.
•

De två vänsterriktade pilarna visar att barnfamiljer ofta flyttar till småhus.

•

De två högerriktade pilarna visar att ungdomar och äldre ofta flyttar i motsatt riktning,
d.v.s. från småhus till bostäder i flerfamiljshus.

Figur 5-1 Befolkning i länet år 1994 fördelad
på hustyper.

Demografi och
bostadsefterfrågan
Den ökade befolkningen och det ökade antalet hushåll
ger besked om den beräknade bostadsefterfrågans
storlek. Hur denna efterfrågan riktas mot olika typer
av bostäder påverkas i hög grad av den demografiska
utvecklingen, dvs hur befolkningen är åldersmässigt
fördelad.
Bostäderna är fasta men befolkningen är rörlig. Rörligheten varierar påtagligt med de boendes ålder där
flyttningsintensiteten är mycket hög i åldern 20 - 25 år.
Rörligheten varierar också med hustyp. Man flyttar i
mycket högre utsträckning från flerbostadshus än från
småhus. Det betyder att man kan få en uppfattning
om rörlighetens framtida utveckling genom att helt
enkelt se hur olika åldersgrupper av befolkningen fördelar sig på bostäder med olika upplåtelseformer.
I figuren nedan redovisas en sådan ”ålderspyramid”

Som en följd av de indikerade flyttströmmarna dominerar småhusboende bland de medelålders och barn i
skolåldern. Bland dem som nyligen etablerat eget hushåll och kanske också har små barn och bland de äldsta
bor i stället majoriteten i flerfamiljshus.
Figur 5-2 avseende år 2015 är en grov uppskattning av efterfrågeutvecklingen, genom ett antagande
om att fördelningen mellan småhus och flerbostadshus inom varje åldersklass består och genom att helt
enkelt multiplicera denna fördelning med den framtida
folkmängden i respektive åldersklass. Tankeexperiment
av det slaget är givetvis förenklade men kan ändå ge
upphov till intresseväckande reflektioner.

32

STOCKHOLMSREGIONENS ROLL FÖR SVERIGES TILLVÄXT

Figur 5-2 Befolkning i länet år 2015 fördelad på
hustyper.

Den uppskattade efterfrågeutvecklingen fram till år
2015 tyder på att antalet hushåll i flerbostadshus ökar
betydligt för åldersgruppen 30 - 60 år. Detta gäller
även för åldersgruppen 70 - 80 år. Eftersom dessa
har högre utbildning och högre inkomster än tidigare
generationer kan man kanske också förvänta sig att
de kommer att efterfråga allt fler privata tjänster.
Servicebostäder av olika slag kan med andra ord tänkas bli en större och viktigare del av bostadsmarknaden.
Efterfrågeökningen på lägenheter i flerfamiljshus
kan förväntas leda till stigande priser på bostadsrätter
och till en marknadspress uppåt på hyresbostäder.
Dessa och liknande prisförändringar kan leda till att
nybyggande sker. Vidare bör den ökade efterfrågan
leda till att fördelningen mellan hustyper förändras
så att andelen lägenheter i flerfamiljshus ökar.
Härtill kommer att barnkullarna från omkring år
1990 inom samma tidsperiod uppnår 20-årsåldern och
kommer att efterfråga sin första egna bostad. Denna
efterfrågan kommer också huvudsakligen att riktas
mot lägenheter i flerbostadshus, företrädesvis hyresbostäder. Sammantaget kommer ett mycket stort antal
hushåll att söka en ny bostad omkring år 2010 och
några år därefter.

Hinder för ökat
bostadsbyggande
Bostadsbyggandet har varit lågt under 1990-talet samtidigt som en stor inflyttning skett till länet. Anpassningen på bostadsmarknaden till dessa förändringar har
så här långt delvis skett genom att uppskattningsvis ca
10 000 fritidsbostäder har permanentats under 1990talet och genom att vindar och lokaler i viss utsträckning byggts om till bostäder. Denna utveckling förväntas fortgå, men kommer att svara för ett mindre bostadstillskott. Det har sannolikt också skett en anpassning
genom att fler hushåll accepterat en lägre utrymmesstandard.
Det finns flera indikationer på den rådande bostadsbristen i Stockholms län: Kraftiga prisökningar på egnahem och bostadsrätter, långa kötider vid Stockholms
bostadsförmedling och i bostadsföretagens interna köer,
överteckningar i samband med att nya lägenheter blir
tillgängliga. Vidare förekommer det enligt vissa studier en omfattande svarthandel. Mycket talar således
för att det är angeläget att få till stånd ett ökat bostadsbyggande redan nu. Det finns dock flera hinder.
Det största hindret för ökad produktion av hyresbostäder är att den inte kan ske med tillräcklig lönsamhet. Det sammanhänger i sin tur med att gällande
hyresnivåer enligt det s k bruksvärdessystemet inte
ger tillräckliga intäkter för fastighetsägarna i förhållande till rådande produktionskostnader. Ökad lönsamhet förutsätter därför sänkta produktionskostnader och
att hyressättningssystemet reformeras.
En utveckling mot sänkta produktionskostnader
motverkas dock bl a av att konkurrensen på bygg- och
bostadsmarknaderna idag är svag. Härtill kommer att
hyresboende är förenat med en hög servicegrad, och
därmed också högt beskattat. Det medför att hyrorna
för många hushåll redan upplevs vara för höga, vilket
begränsar möjligheterna för större fastighetsägare, t.ex.
de kommunala bostadsbolagen, att delvis finansiera nyproduktionen genom att omfördela en del av kostnaderna på lägenheter i det äldre beståndet. Samtidigt är
hyresnivåerna för låga för att stimulera nyproduktion.
Ett annat hinder är bristen på byggklar mark, åtminstone i vissa delar av regionen. Detta beror delvis på att
planprocessen är komplicerad och tar tid. Det ställer krav
på att kommunerna har god framförhållning och utnyttjar
de möjligheter som finns att göra processen effektiv inom
ramen för gällande lagstiftning.
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Utmaningar för den
regionala planeringen
Åtgärder för förbättrad lönsamhet i bostadsproduktionen och frågor om kommunernas ekonomiska incitament ligger utanför de regionala aktörernas direkta
ansvarsområden, liksom den kommunala planeringens
omfattning och inriktning.
En utmaning inom ramen för den regionala planeringen är däremot insatser för att utveckla bostadsbeståndet på regionens olika delmarknader (söderort,
västerort, norrort m fl) så att det blir tillräckligt varierat när det gäller fördelningen av bostäder i olika
upplåtelseformer (hyresrätt, bostadsrätt och egnahem)
och av olika storlek.
Regionens bostadsbestånd utmärks idag av att det
i de centrala delarna finns företrädesvis mindre bostäder medan tillgången på större lägenheter är begränsad. I kranskommunerna gäller det omvända – större
bostäder i egnahem svarar för en stor del av beståndet i kranskommunerna, medan tillgången på mindre

bostäder i flerbostadshus i flera kommuner är begränsad.
Ett tillräckligt varierat bostadsbestånd på respektive delmarknad gör det möjligt för hushåll att byta
bostad inom respektive område i samband med t ex
ändrad livssituation. Ett exempel är behovet av lämpliga bostäder för de ungdomar i kranskommunerna som
den närmaste 10-årsperioden uppnår 20-årsåldern och
som kommer att efterfråga en egen bostad.
En annan grupp som också kan förväntas efterfråga en annan bostad är de hushåll som vill ersätta
boende i egnahem med annat boende, t.ex. för att barnen har flyttat hemifrån. Ett tredje exempel är behovet av bostäder för människor med särskilda behov
(äldre och funktionshindrade).
En betydande del av efterfrågan på bostäder – till
följd av såväl inflyttning som den demografiska utvecklingen – kan i hög grad förväntas inriktas mot hyresbostäder. Även inom kategorin hyresboende handlar
det om att tillgodose en varierad efterfrågan, eftersom
hyresboende är ett alternativ för både ekonomiskt
starka hushåll och för hushåll utan kapital och med
låga inkomster.
En väl fungerande bostadsmarknad är en av nyckelfaktorerna för fortsatt god ekonomisk tillväxt i regionen.
Ett tillräckligt utbud av bostäder är dessutom ett viktigt
socialpolitiskt medel, för att t ex begränsa förekomsten
av hemlöshet. Att öka bostadsproduktionen är därför inte
bara en fråga om att öka antalet bostäder utan handlar
väl så mycket om variation i bostäders kvalitet för att
kunna möta en varierad efterfrågan.

Christer Sandqvist

Ytterligare ett hinder för ökat bostadsbyggande är
att kommunernas incitament att verka för ökat bostadsbyggande och växande befolkning försvagas av att det
ekonomiska utbytet av befolkningstillväxt minskar, dels
genom omfördelningar i det kommunala skatteutjämningssystemet, dels genom att fastighetsskatten är statlig. Detta bidrar till att försämra tillväxtkommunernas
möjligheter att finansiera de investeringar som blir nödvändiga till följd av ökad inflyttning.
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Hög tillväxt i Stockholm har
relativt låg miljöpåverkan

Vad är problemet?

Det är svårt att fastställa något generellt samband
mellan tillväxt och miljö. Problemet varierar mellan
länder och olika typer av miljöproblem. Det finns dock
forskning som visar att vissa utsläpp minskar med ekonomisk tillväxt. Andra utsläpp kan öka och det gäller
särskilt om kostnaderna för rening är höga och effekterna inte märks tydligt.
En fråga som särskilt har uppmärksammats är om
utvecklingen är hållbar, det vill säga i vilken utsträckning dagens produktion hotar den framtida ekonomiska utvecklingen och levnadsstandarden. I Brundtlandrapporten definierades hållbar utveckling som en
utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose
sina behov.
Frågan om hållbar utveckling innehåller problem av
både teknisk och normativ natur. Det är t ex inte uppenbart vilka krav framtida generationer kan ställa på den
nu levande, eller vilka komponenter som ska ingå i en
praktisk tillämpning av hållbar utveckling.
Enligt en FN-konvention om långväga gränsöverskridande föroreningar har Sverige åtagit sig att minska
utsläppen av svaveldioxid med 44 procent och utsläppen av kväveoxider med 56 procent mellan åren 1990
och 2010. LU:s modellresultat bygger dock på att 1993
års reningsteknik används under hela perioden, vilket
troligen kraftigt överdriver utsläppen.

Vad kräver protokollet?
Att uppfylla Kyotoprotokollet är ett krävande åtagande
som Sverige gjort. EU har åtagit sig att gemensamt
minska utsläppen av växthusgaser med 8 procent.
Utifrån detta åtagande har man sedan gjort en fördelning mellan länderna som innebär att Sverige har möjlighet att öka sina utsläpp fram till 2008 - 2012 med

4 procent, jämfört med 1990 års nivå. Den prognosticerade ökningen är dock betydligt större än så och
ligger cirka 20 procent över 1990 års nivå. Om Sverige
ska kunna uppfylla sitt åtagande krävs därför ytterligare åtgärder, utöver de styrmedel som används idag.
I LU har man laborerat med några olika metoder
för att Sverige ska kunna uppfylla Kyotoprotokollet.
En väg inom nuvarande skattesystem är att höja nivån på den generella koldioxidskatten. Enligt Konjunkturinstitutets beräkningar, som LU använder, behövs i så fall skatten höjas med från dagens 37 öre till
91 öre per kilo koldioxidutsläpp. En sådan skattehöjning beröknas få till effekt att BNP blir drygt sju miljarder kronor lägre 2015, jämfört med om ingen restriktion införs.
En annan väg bygger på förslag från Skatteväxlingskommittén. I detta system beskattas alla bränslen lika
oavsett ändamål, med en reducerad koldioxidskatt för
bränslen som används inom industri-, el- och värmeproduktion.
Ett tredje alternativ som studerats är handel med
utsläppsrättigheter. Inom ramen för Kyotoprotokollet
har man öppnat för möjligheten att använda så kallade
flexibla mekanismer, bland annat handel med utsläppsrättigheter.
Vid en inhemsk handel beräknas de energiintensiva
branscherna drabbas hårt eftersom de inte längre får
någon nedsättning i koldioxidskatten. Kostnaden i BNPförändring blir nästan en miljard högre år 2015 med
detta system jämfört med nuvarande skattesystem. Det
resulterar också i en betydande strukturomvandling där
tjänstesektorn och verkstadsindustrin kan expandera
kraftigt på bekostnad av den energiintensiva industrin.
Om handeln med utsläppsrättigheter i stället är internationell blir effekterna inte så dramatiska i Sverige.
De svenska utsläppen skulle inte minska särskilt mycket eftersom vi skulle köpa utsläppsrättigheter
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från andra länder med lägre marginalkostnad för rening.

frågor som identifierats med utgångspunkt i den regionala miljöstrategin:
•

miljöpåverkan av transporter,

Miljömål för
Stockholmsregionen

•

utveckling och bevarande av den regionala
grönstrukturen samt

I Miljövårdsprogram 2000 för Stockholms län har
man försökt översätta nationella miljömål till regionala mål och bland annat skrivit ett handlingsprogram
för att operationalisera dessa mål. Programmet innehåller åtta punkter.

•

miljövärdena i den bebyggda miljön.

1.

Minska biltrafikens störningar och främja en
utveckling som erbjuder goda alternativ till
bilen.

2.

Minska energianvändningen, övergå till biobränslen och utnyttja Storstockholms värmeunderlag för elproduktion.

3.

För in varor och avfall i materialkretsloppet,
minska användningen av miljöfarliga varor och
sanera förorenade områden.
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Dessa frågor diskuteras i ljuset av de två scenarier för
den framtida fördelningen av befolkning, bostäder och
arbetsplatser som RUFS 2000 arbetar med. I det ena
alternativet, benämnt K, Koncentrerat, byggs det mer
i de centrala delarna av regionen, i det andra, P, Perifert, byggs det mer i förortskommunerna.

Transporter och kommunikationer
Transporter kan sägas vara den allvarligaste källan till
miljöproblem idag i Stockholm och samtidigt en av de
sektorer som är svårast att förändra på ett genomgripande sätt. En anledning är transporternas mycket stora
ekonomiska och sociala betydelse. De problem som
orsakas av trafiken kan sammanfattas i följande punkter.
•

Utsläpp av klimatpåverkande gaser

•

Utsläpp som ger lokala miljö- och hälsoskador

Ta tillvara skärgårdens unika värden och
förbättra skyddet för ytterskärgården och
skärgårdens vattenmiljöer.

•

Föroreningar av mark

•

Buller

6.

Värna om Mälaren som ekosystem och
vattenresurs och bevara Mälarlandskapet.

•

Vibrationer

•

Trängsel

7.

Bevara regionens struktur av vatten och
grönska.

•

Stort markbehov, intrång och påverkan på
landskap och stadsbygd

4.

5.

8.

Vidareutveckla och kretsloppsanpassa de
regionala avloppssystemen.

Bevara den biologiska mångfalden i både
landsbygd och stadsbygd.

I samrådsunderlaget till den regionala utvecklingsplanen för Stockholms län 2000 (RUFS 2000) diskuteras
utvecklingen med avseende på tre strategiskt viktiga

Genom uppgradering av fordonsparken kommer vissa
av trafikens miljöproblem att minska. Utvecklingen av
mer bränslesnåla och mindre miljöstörande motorer går
förhållandevis snabbt och om 15 år bör luftföroreningarna från trafiken ha minskat avsevärt.
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Det individuella resandet ökar dock, vilket motverkar effekten av den förbättrade tekniken. En växande
ekonomi, högre förvärvsgrad och högre inkomster tenderar ge ett ökat bilresande. I RUFS 2000 beräknas
det framtida resandet innebära att utsläppen av koldioxid ökar med 10 - 15 procent per capita, från dagens
1 300 kilo per person till cirka 1 500 kilo år 2015. Men
beräkningen bygger på dagens teknik för katalysatorer och bränslen och är därför sannolikt en överskattning. Utsläppen av kväveoxider beräknas minska
kraftigt även med nuvarande teknik.
En naturlig fråga är hur miljön påverkas av IT, telekommunikation och den ”nya ekonomin”, verksamheter som expanderar framförallt i Stockholmsregionen.
Först kan sägas att dessa branscher kännetecknas av
relativt små utsläpp vid produktionen. Stockholmsregionen har redan förhållandevis lite miljöbelastande
produktion just på grund av att företagen ligger högt i
förädlingskedjan, och miljöbelastningen från företagen
i Stockholm ligger under riksgenomsnittet.
Sedan kan också sägas att IT generellt skapar en
rad möjligheter på miljöområdet: effektivisering av industrins materialflöden, alltifrån konstruktionsstadiet till
energisnål och flexibel produktion och effektiva logistiksystem; IT kan göra tjänster av det som idag är produkter (till exempel musik som laddas ner från Internet
i stället för cd-skivor), IT erbjuder alternativ till persontransporter; distansarbete, telemedicin och videokonferens är några exempel.
Men, samtidigt som man erkänner den stora potentialen är resandet i IT-branschen i realiteten högst omfattande, liksom det resande som emanerar från ursprungliga e-kontakter. Möjligheterna att ersätta
persontransporter med e-kommunikation har inte heller utnyttjats i sådan grad att IT inneburit ett dämpat
resande. Den omfattande e-trafiken tenderar också
medföra en ökad elförbrukning.

å ena sidan och behovet av mark för exploatering å
andra sidan.
I de prognoser fram till 2030 som presenteras i
RUFS 2000 bebyggs inte grönstrukturen i någon nämnvärd omfattning i vare sig P- eller K-alternativet. Båda
alternativen innebär att mark i stationsnära lägen samt
mark som redan avsatts för bebyggelse i kommunernas översiktsplaner utnyttjas i hög grad. Eftersom dessa
frågor avgörs i den kommunala planeringen är det svårt
att i det regionala perspektivet uttala sig om hur stadsbilden, boendemiljön och tillgången på bostadsnära
grönområden påverkas.

Grönstruktur och byggd miljö

Miljöräkenskaperna görs med nationalräkenskaperna
som grund, och på så sätt kan miljödata systematiseras på samma sätt som ekonomiska data. Genom att
utsläppen fördelas efter ekonomisk källa kan sambanden mellan miljö och ekonomi studeras.
Miljöräkenskaper kan på samma sätt som nationalräkenskaper utvecklas till regionala räkenskaper. Det
första försöket att utveckla regionala miljöräkenskaper
gjordes i Stockholm 1998. De områden som inkluderades i dessa regionala miljöräkenskaper var energi, utsläpp till luft samt avfall. Miljöpåverkan redovisades

För att vara en storstad är Stockholmsregionen förhållandevis måttligt exploaterad. Mellan de radiella
kommunika-tionsstråken där staden har växt finns
gröna kilar från den omgivande landsbygden. Dessa
kilar har stort natur-, kultur- och rekreationsvärde och
utgör stommen i den regionala grönstrukturen. Kilarna kompletteras med mindre park- och grönområden
inne ibebyggelsen. I vissa fall finns en genuin konflikt
mellan bevarandet och utvecklandet av grönstrukturen

Miljöräkenskaper, några indikatorer för Stockholmsregionen
I Agenda 21 fastslogs att miljöräkenskaper ska utvecklas så att miljöaspekter och ekonomi kan integreras i
beslutsfattandet. I Sverige är det tre myndigheter som
arbetar med miljöräkenskaper:
•

SCB utvecklar fysiska miljöräkenskaper som
innebär att miljöpåverkan och utsläpp beskrivs
i termer som kilo utsläpp eller avfall, kvadratkilometer försurad mark för Stockholms län
o.s.v.

•

Konjunkturinstitutet redovisar sambanden
mellan ekonomi och miljö samt ansvarar för
forskning och utveckling kring monetära
miljöräkenskaper. I de monetära miljöräkenskaperna sätts ett värde på de skador som
uppstår till följd av samhällets miljöpåverkan.

•

Naturvårdsverket utvecklar ett system av
miljöindex som kan ge en samlad bild av
tillståndet i den svenska miljön.
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för 16 branscher och statistiken avsåg år 1993 och
1991. Det pågår arbete med att ta fram mer aktuella
siffror för Stockholmsregionen, men dessa nya data
finns ännu inte tillgängliga.
I Stockholmsregionen är utsläppen koncentrerade
till tre branscher: El, gas & värme, Samfärdsel (transporter) samt Bostäder. Övriga delar av näringslivet
spelar en avsevärt mindre roll i sammanhanget. I figur
6-1 visas hur utsläppen per förädlingsvärde fördelas
på koldioxid (CO2), svaveldioxid (SO2), och kväveoxider (NOx) inom respektive bransch.

37

Figur 6-3 Utsläpp av SO2 i tusen ton åren 2000 - 2015
i Stockholms län.

Figur 6-1 Utsläppen av CO2, SO2 och NOX i Stockholms
län branschvis relaterat till förädlingsvärde för år 1993.

Figur 6-4 Utsläpp av NOX i tusen ton åren 2000-2015
i Stockholms län.

Den beräknade ekonomiska tillväxten för Stockholmsregionen ger branschvisa uppgifter om förädlingsvärdet
fram till 2015. Om vi antar att reningstekniken ligger
kvar på 1993 års nivå kan vi använda dessa uppgifter
om förädlingsvärdets förändring tillsammans med de
regionala miljöräkenskaperna för att beräkna de framtida utsläppen i Stockholms län. Dessa kalkyler visas i
nedanstående figurer.
Figur 6-2 Utsläpp av CO2 i tusen ton åren 2000 - 2015
i Stockholms län.

Utsläppen av alla tre föroreningarna ökar, särskilt från
samfärdsel (trafiken). Utsläppen av svaveldioxid är
större från el-, gas- och värmeproduktion än från trafiken, men mot slutet av perioden blir trafiken den
största utsläppskällan även där, på grund av att den
ökar i volym mer än el-, gas- och värmeproduktion.
Det framgår av diagrammen att utsläppen i huvudsak kommer från ett mindre antal branscher. Vad gäller utsläppen av CO2 är det återigen samfärdsel, el &
gas samt bostäder som står för större delen av utsläppen. Sammanfattningsvis kan man säga att samfärdselns andel av utsläppen är hög och ökande.
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Antagandet om att reningstekniken kommer att ligga
kvar på samma nivå som 1993 är orealistiskt. Av den
anledningen är de siffror som presenterats här missvisande. Såvida inte den tekniska utvecklingen går olika
fort i olika branscher kommer dock andelarna av utsläppen att vara korrekta. Man kan dock på goda grunder anta att den tekniska utvecklingen kommer att gå
olika fort i olika branscher, bland annat på grund av att
miljöavgifterna som ska påverka utsläppen varierar så
att tillverkningsindustrin inte betalar samma avgift som
transporter.

Slutsatser för regionens
planeringsbehov
Vad gäller den framtida utvecklingen av utsläppen till
luften framstår det som mest angeläget att fortsätta
arbeta med trafikfrågorna samt el-, gas- och värmeproduktionens utsläpp. Det sistnämnda produceras
redan idag mer effektivt än på de flesta håll, men förmodligen finns det mer att göra. En planeringsrelevant
aspekt är att se till att nybyggnationer av bostäder sker
så att fjärrvärme kan utnyttjas i största möjliga utsträckning. Om Kyotoåtagandet ska kunna uppfyllas av
Sverige måste sannolikt användningen av biobränslen
för värme- och elproduktion öka. En storskalig biobränsleanvändning kan få långtgående effekter på både
skogen och jordbrukslandskapet. Detta måste kommunerna hantera i planeringen.
Bostäders och verksamheters lokalisering kan även
påverka trafikarbetet som ju är den största utsläpps-

källan. Samspelet mellan miljö och tillväxt är aldrig så
tydligt som vad gäller trafiken. En fungerande infrastruktur i regionen är en förutsättning för att ekonomin
ska kunna växa enligt scenariot. Utmaningen ligger i
att kunna producera en större mängd trafikarbete utan
att belasta miljön alltför hårt. Det finns hittills inte så
mycket som tyder på att IT skulle reducera resandet
och därför måste man räkna med att resandet fortsätter öka.
Näringslivsstrukturen är gynnsam ur miljösynpunkt
och det finns i stort sett inte några kraftigt miljöstörande
anläggningar. Den strukturomvandling som pågår gör
dessutom att situationen i det avseendet kommer att
bli ännu bättre. Tillväxten för i det avseendet inte med
sig några allvarliga miljökonsekvenser.
Vid en samlad bedömning av de nationella miljökonsekvenserna av regionens ekonomiska tillväxt finns
det skäl att tro att denna koncentration av tillväxten till
Stockholmsregionen medför nationella miljövinster bland annat genom en gynnsam näringslivsstruktur, tät
bebyggelse och en hög andel kollektivtrafik.
Kan den relativt goda miljön bidra till att öka tillväxten i Stockholm? Man kan tänka sig att företag
skulle vilja lokalisera sig i städer med en god livsmiljö.
Än så länge verkar detta tyvärr inte vara fallet. Företaget Healy and Baker har i tio års tid frågat 500 företagsledare om 30 europeiska städers attraktivitet. I den
senaste undersökningen var Stockholm rankad som den
allra bästa vad gällde ren livsmiljö, men den faktorn
var samtidigt den minst viktiga enligt de tillfrågade
företagsledarna.
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Bilaga om rAps
rAps är ett integrerat system för regional analys som
är uppbyggt av en central och en lokal databas till vilka
olika modeller är kopplade. rAps ska kunna användas
för både enkla och mer komplexa analyser.
I sin enklaste form kan arbetsuppgiften vara att
hämta data från någon av de databaser som systemet
innehåller. Den som vill utnyttja systemets hela potential för jämförande analys, prognos- och scenariebyggnad, konsekvensanalyser mm behöver en större
förståelse för hur modellsystemet hänger samman, vad
de enskilda modellerna kan och inte kan göra, och hur
de är uppbyggda.

Den centrala delen av systemet innehåller:
rAps regionala informationssystem rAps-RIS som
består av

Översikt över systemet
Systemets komponenter framgår av figur nedan. rAps
består av en central och en lokal del. Den centrala
delen av systemet finns hos SCB.

•

en regional statistikdatabas

•

tabellpaket för kommuner, län och lokala
arbetsmarknadsregioner

•

en brevlåda (RAPS_RAPP) där information
och nyheter kring rAps publiceras

•

ett stödsystem i form en central databas

•

en kunddisk (HELP-DESK) som är möjlig att
nå via telefon, fax, eller e-post.

Figur B1 Översikt av rAps systemuppbyggnad.

Raps helpdesk:
Prop Web
e-post

Raps-RIS:
Reg.stat.databas
Kommun tab

RAPS_DB

RAPS_RAPP.

Centralt system

Editering

Modell

Rapport gen.

RAPS_DB

Projektgenerering

Projekt_DB
Lokalt system

RAPS_CD

Internet
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Prop-Web är ett loggsystem och administrativt
hjälpmedel för frågor kring rAps

Den centrala delen levererar data till användarna dels
via Internet och dels via CD. Användarna har tillgång
till databaserna i RAPS_RIS, RAPS_DB via CD samt
HELP-DESK i den centrala delen av systemet.
Den lokala delen innehåller
•

funktioner för modellkörning och modell
bearbetning

•

databaser (RAPS_DB och Projekt_DB)

•

funktioner för projektgenerering
(arbetsdatabaser)

•

rapportverktyg

•

editeringsfunktioner

Figur B2 Moduler i rAps modellsystem.

Modellsystem och
delmodeller
Moduler i ett modellsystem
rAps är ett regionalt analys- och prognossystem för
användare på såväl central som regional och lokal nivå.
rAps ska kunna användas för konsekvensanalyser,
prognoser på kort och lång sikt, policyanalyser, ge underlag för långsiktigt programarbete - för att bara
nämna några av behoven.
För att möta dessa krav behövs ett system av modeller. Detta system har 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. Ett modellsystem av relativt fristående
moduler är både flexibelt och ändamålsenligt. Det gör
det också möjligt att successivt förbättra och utveckla
enskilda moduler i systemet, i takt med att man kan
återföra användarnas erfarenheter, tillvarata framsteg
i fråga om modellernas teoretiska underbyggnad, och
utnyttja tillgång till förbättrat statistiskt underlag och
nya förutsättningar på det datortekniska området. Figur B2 ger en översikt av de större moduler som ingår
i rAps modellsystem.
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Modulerna i rAps är grupperade dels efter användarnivå, från nationell nivå till kommunal och delområdesnivå, dels efter modellens tidshorisont. rAps
arbetar för närvarande med kommun som minsta byggsten. På sikt kan det bli aktuellt att utveckla en modul
som hanterar även delområden av kommuner, i första
hand i storstadsregioner.
Modellernas tidshorisont är indelad i lång respektive medellång sikt. Någon exakt gräns mellan lång
och medellång sikt går inte att dra, och indelningen
ska främst ses som en rekommendation att olika modeller är mer eller mindre lämpade för analyser och
prognoser på olika sikt. Med lång sikt avses en tidshorisont på mer än 15 år, medan medellång sikt är kortare än 15 år, i typfallet mellan 5 - 10 år.
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. Regionen kan
i princip vara en valfri grupp av kommuner. Den regionala modellen är dock i första hand avsedd för regioner som består av en grupp geografiskt sammanhängande kommuner, t.ex. län eller någon av de
81 lokala arbetsmarknadsregionerna, LA-regionerna.
Den regionala modellen arbetar med detaljerade
data; befolkningen är indelad efter ålder, kön, födelseland och utbildning, och produktionen är uppdelad på
49 branscher, med arbetskraftsefterfrågan specificerad efter utbildningsbakgrund. Modellen är uppbyggd
från samband på kommunal nivå, och består av fem
delmodeller: (1) Befolkning, (2) Arbetsmarknad, (3)
Regionalekonomi, (4) Bostadsmarknad och (5) Eftermodell för kommuner. Denna femte delmodell beräknar sysselsättningen i kommunerna, arbetspendlingen,
samt kommunernas inkomster och utgifter. Den benämns eftermodell till den regionala modellen, eftersom den enbart bryter ner resultat från regional nivå
till kommunal nivå.
Den regionala modellen drivs av exogen efterfrågan riktad mot regionens produktionssystem: export,
bruttoinvesteringar, statlig och kommunal konsumtion.
Hur dessa efterfrågekomponenter förändras över tiden bestäms av vilka tillväxttakter som antas. Dessa
kan baseras på nationella utvecklingstal (t.ex.
Konjunkturinstitutets bedömningar), alternativt kan
användaren lägga in egna bedömningar.
Användaren har också möjlighet att lägga till nya
eller ta bort gamla efterfrågekomponenter. Dessa be-
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nämns generellt ”Nya aktiviteter”. Exempel på ”Nya
aktiviteter” kan vara att användaren lägger till ett större
investeringsprojekt till befintlig exogen efterfrågan, eller tar bort delar av offentlig konsumtion. Det finns
även flera andra sätt för användaren att styra den regionala modellen, bland annat går det att köra utvalda
delar.

Modellsamband i den regionala
modellen
Den regionala modellens uppbyggnad illustreras i figur B3 med en översiktlig bild av sambanden mellan
de fem delmodellerna.
Beskrivningen av den regionala modellens samband
utgår från en modellkörning där alla delmodeller är inkopplade, ”full modell”. Beräkningarna startar i delmodell (1) Befolkning. Där beräknas först födda, döda,
åldrande och utbildade för aktuellt år. Resultatet ger
en noll-framskrivning av befolkningen, dvs regionens
befolkning, exklusive nettoflyttningen till regionen.
Nettoflyttningen, dvs skillnaden mellan regionens inoch utflyttning, bestäms bland annat av föregående års
utveckling på arbets- och bostadsmarknaderna.
Befolkningen blir indata till delmodell (2) Arbetsmarknad. Där beräknas preliminära värden för arbetskraftens storlek samt regionens in- och utpendling. Dessa värden baseras bland annat på arbetsmarknadens utveckling föregående år.
Figur B3 Den regionala modellens fem delmodeller.
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Därefter går vi till delmodell (3) Regionalekonomi.
Där beräknas bruttoproduktion, inkomster och
arbetskraftsefterfrågan, till en början preliminära värden. Bruttoproduktionen drivs av exogen efterfrågan:
export, investeringar, statlig och kommunal konsumtion, samt – eventuellt – efterfrågan från användarstyrda ”nya aktiviteter”. En del av investeringsefterfrågan, bostadsbyggandet, beräknas i bostadsmarknadsmodellen (4). I en första beräkning används
föregående års bostadsbyggande som indata för årets
bostadsinvesteringar.
Den kommunala konsumtionen baseras på
befolkningsutvecklingen från delmodell (1). Befolkningen bestämmer även förändringen av pensioner,
barnbidrag och andra transfereringar som innebär en
exogen inkomst till regionen. Ytterligare en exogen
inkomstpost genereras av regionens nettopendling.
Beräkningen av regionens bruttoproduktion och inkomster sker med avseende på 49 branscher, som är
inbördes beroende i produktionssystemet. Efterfrågan
på arbetskraft bestäms i proportion till bruttoproduktionen i respektive bransch.
Med arbetskraftsefterfrågan beräknad i delmodell
(3) kan de preliminära beräkningarna i delmodell (2)
kompletteras med antalet arbetslösa i regionen. Antalet arbetslösa antas till en del bero på hur arbetskraftsefterfrågan förändrats från föregående år.
Från regionalekonomi och arbetsmarknad går vi sedan till delmodell (4) Bostadsmarknad. Där beräknas
småhuspriser och antal nya hushåll i regionen, samt
bostadsbyggande i regionens kommuner. Hushållsbildningen bestäms bland annat av regionens nettoflyttning. Återkopplingen från (4) Bostadsmarknad till
delmodell (1) Befolkning avser fördelningen av regionens befolkning på kommuner, som antas bero på
kommunernas bostadsstock och bostadsutnyttjande.
Innan vi kommer till den femte delmodellen måste
vi först sluta gapet på arbetsmarknaden, dvs finna en
lösning på samspelet mellan delmodell (2) Arbetsmarknad och delmodell (3) Regionalekonomi. Antalet personer i arbetskraften plus nettopendlingen måste överensstämma med summan av sysselsatta och arbetslösa. Detta sker i modellen genom en justering av preliminärt beräknad arbetskraft och nettopendling. Men
vid en justering av nettopendlingen ändras även den
exogena inkomst som nettopendlingen genererar.
Därmed ändras även lösningen för delmodell (3),
dvs bruttoproduktion och arbetskraftsefterfrågan för

ändras. För att balansvillkoret ska vara uppfyllt, och
stabilt, måste modellen iterera mellan de båda delmodellerna ett antal gånger.
När balansvillkoret är uppfyllt, dvs när regioninkomst och sysselsättning har beräknats, kan vi gå till
delmodell (5) Eftermodell kommun. Där beräknas sysselsatt nattbefolkning, sysselsatt dagbefolkning, pendling mellan kommuner i regionen, samt kommunernas
inkomster och utgifter. Beräkningen av sysselsatt nattbefolkning baseras på antagandet att förvärvsgraden
förändras på samma sätt som i regionen - för samma
befolkningskategori, med avseende på ålder, kön,
födelseland och utbildningsbakgrund. Den sysselsatta
dagbefolkningen beräknas med en nedbrytning av regionens dagbefolkning, där förändringen av antalet
sysselsatta i kommunal sektor styrs av den kommunala konsumtionens förändring i olika kommuner i
regionen. Kommunernas sysselsatta natt- och dagbefolkning blir därefter indata för att beräkna pendlingsmatrisen mellan kommuner. Denna beräkning utgår från föregående års pendlingsmatris.
Slutligen sker en beräkning av kommunernas inkomster och utgifter (där landstingens inkomster och
utgifter har fördelats ut på primärkommunerna).
Skatteinkomsterna bestäms av den kommunala
skattesats som antagits gälla, och beräknad beskattningsbar inkomst – som antas förändras i takt med
sysselsättningens förändring. Inkomstutjämning och
statsbidrag antas generera inkomster, eller avgifter,
enligt gällande system. Bidraget, eller avgiften, för kommunal kostnadsutjämning beräknas med en modell som
inkluderar de viktigaste faktorerna enligt gällande system, i huvudsak faktorer relaterade till befolkningens
åldersstruktur. Kommunernas utgifter, här definierade
som kommunernas nettokostnader, har i själva verket
beräknats i delmodell (3) Regionalekonomi, som underlag för beräkningen av kommunal konsumtion. Den
underliggande modellen baseras huvudsakligen på samband mellan kostnader och befolkningens åldersstruktur.

Flerregionala modeller
Den flerregionala modellen på medellång sikt är
direkt sammankopplad med de regionala modellerna
för de 81 LA-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,
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utlandsexport, statlig konsumtion, mm. Modellen kan
t.ex. tillämpas för att bedöma effekterna av en omläggning av regionalpolitiken, givet en sammanhållen
bild av den nationella ekonomiska utvecklingen. Ett
annat exempel kan handla om att uppskatta de regionala verkningarna av en större förändring av den ekonomiska politiken, med förutsättningar på nationell nivå
uppskattade med t ex Konjunkturinstitutets modeller.
Kopplingen med de regionala modellerna avser två
typer av mellanregionala flöden: Flöden av varor och
tjänster (export och import), och 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 en fullständig flerregional modell beräknas export,
import, in- och utflyttning för alla par av regioner, dvs
export från region A till region B, utflyttning från re-

43

gion C till region D, osv I den flerregionala modellen i
rAps hanteras de mellanregionala flödena däremot
genom en extraregion, en ”pool”, som förmedlar all
mellanregional handel och alla mellanregionala
flyttningar.
Den flerregionala modellen på lång sikt är en
modell för framskrivning av befolkning och sysselsättning som i första hand är avsedd att vara ett verktyg
för analyser, prognoser och scenarier för användare
på nationell nivå. Regionerna i denna modell är avgränsade som lokala arbetsmarknads- och bostadsregioner, de tidigare nämnda 81 LA-regionerna.
Den flerregionala modellen på lång sikt består av
delmodeller för befolkning, sysselsättning och en uppsättning regionala ”omgivningsfaktorer”, huvudsakligen olika indikatorer på den regionala infrastrukturen.
Befolkning och sysselsättning är aggregerade variabler, d.v.s. det görs ingen uppdelning efter befolkningens ålder, utbildning etc.

Fotnoter
1

Rapport 6, Regionplane- och trafikkontoret, 1998.

2

Kunskapsintensiva branscher definieras i LU som branscher där andelen akademiker med lång
högskoleutbildning (tre år eller längre) överstiger 5 procent av branschens totala sysselsättning.

3

Uppskattning baserad på senast tillgängliga (1996 års) uppgifter om förädlingsvärde per bransch
i olika regioner.

4

Se t.ex. Lindh, T. och B. Malmberg (1999). “Age structure effects and growth in the OECD,
1950 - 1990.” Journal of Population Economics 12: 431 - 449. Flera faktorer har framförts som
förklaring till detta empiriska samband, och det bör tilläggas att det observerade sambandet
härrör från analyser på nationella data,eller i USA på data från delstater.

5

Även sifferuppgifterna är hämtade från AKU och därför inte direkt jämförbara med dem som
redovisas i rAps.

6

Heltid har antagits motsvara den faktiska genomsnittliga veckoarbetstiden för personer i arbete
(37,8 timmar).

7

I en tidigare PM till RTK, Invandrare och arbetskraftdeltagande – scenarier för år 2030,
November 1999, studeras förvärvsfrekvensens variation efter födelseland. Där visas hur ålder,
invandringsperiod och födelseland påverkar förvärvsfrekvensen bland utrikesfödda på arbetsmarknaden i Stockholms län.

