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Regionernas 
kamp 2022
Sverige utgörs av 290 kommuner fördelade 
över 21 regioner. Kommunernas höga grad 
av självstyre är något som gör Sverige unikt 
i världen där kommuner ansvarar för en stor 
del av invånarnas samhällsservice, exempel 
på ansvarsområden är förskola, skola, 
socialtjänst, äldreomsorg, PBL-relaterade 
frågor och även lokal näringspolitik. Ansvaret 
på kommunnivå medför stor potential och 
likaså utmaningar för Sveriges kommuner. 
Den höga graden av självstyre motiveras med 
att medborgarna ska ha närhet till beslut 
och att verksamheten ska anpassas utifrån 
kommunernas förutsättningar och behov. 

FÖRORD
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Under senaste åren har kommunerna spelat en 
stor roll för att minska smittspridningen av 
covid-19 och dämpa de negativa effekterna av 
pandemin. När vi förhoppningsvis lämnar den 
värsta tiden av pandemi bakom oss möter 
kommunerna existerande och nya utmaningar 
och möjligheter i den långsiktiga utvecklingen. 
För att möta dessa är robusthet en avgörande 
faktor som mäts genom indikatorer inom:

— Befolkning
— Arbetsmarknad
— Utbildning 
— Ekonomi och näringsliv

Osäkra tider avlöser varandra, nationellt och 
lokalt kan vi komma att behöva rusta för 
utmaningar som vi för några år sedan inte 
trodde var aktuella. I en föränderlig värld 
underlättas mötet med framtiden genom 
robusthet och resiliens. Robustheten är ett mått 
på samlad förmåga att möta utmaningar. 
Robusthet inkluderar många variabler som 
utöver att indikera den långsiktiga utvecklingen 
också avgör hur rustat något är för att hantera 
risker relaterade till extrema händelser. Resiliens 
innebär anpassningsförmåga till nya 
förutsättningar. 

Regionernas kamp utgör ett gediget 
faktaunderlag som kan användas för att förutse 
kommuners framtida utveckling. Stora 
skillnader kan utläsas, varav flertalet grundar sig 
i diversiteten i kommunernas förutsättningar, 
som geografiska och strukturella utgångslägen 
som skiljer sig åt mellan kommunerna. 

Exempelvis råder det stora skillnader inom 
demografi och utbildning som är grundbultar för 
robusta kommuner. Genom fakta och analys är 
syftet med Regionernas kamp att belysa styrkor 
och svagheter i Sveriges kommuner. Att 
identifiera dessa är ett steg mot att 
ändamålsenligt arbeta med utmaningar, 
identifiera styrkor och utvecklas till en mer 
robust kommun. 

Hållbar utveckling och framtidssäkring bygger 
på ett hållbart samhälle där innovationer kan 
födas. Just därför har indikatorerna 
företagsklimat och hållbarhetsarbete i 
kommunerna inkluderas som indikatorer på 
robusthet i år. 

I år är det valår och Regionernas Kamp 2022 
innehåller för första gången även en valårsbilaga 
där bland annat samband mellan hur invånare 
röstar i kommuner och kommuners utmaningar 
och möjligheter undersöks.

Ansvariga för årets Regionernas Kamp har varit 
Fredrik Bergström, Mattias Frithiof, Julia 
Berglund och Manne Ölfvingsson 

Stockholm, augusti 2022

FÖRORD

Fredrik Bergström Mattias Frithiof 
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Robusthet  
i praktiken

INLEDNING

Sverige har sedan 
många år varit 
ett framstående 
välfärdsland och det 
är självfallet något 
som vi alla hoppas att 
Sverige ska förbli. Då 
gäller det att fortsätta 
utvecklas och aktivt 
möta framtiden och 
dess möjligheter och 
utmaningar. Syftet med 
Regionernas Kamp är 
att mäta robusthet i 
Sveriges kommuner 
och belysa faktorer som 
kan förbättras för att 
kommunernas fortsatta 
utveckling. 

Samhällen står inför många utmaningar som 
kräver både robusthet och resiliens. Robusthet 
inkluderar många variabler som avgör hur rustat 
något är för risker relaterade till mer eller mindre 
extrema händelser. Resiliens innebär flexibilitet 
och anpassningsförmåga till nya förutsättningar. 
Robusthetsindexet är ett mått på sårbarhet och 
motståndskraft i Sveriges kommuner som kan 
visa var vi är på väg och hur utvecklingen ser ut. 
Långsiktigt positiv utveckling säkerställs genom 
hög robusthet. 

I år djupdyker vi i de högaktuella ämnena klimat, 
infrastruktur och förändrat omvärldsläge, där 
robusthet och hur kriser kan komma att påverka 
Sverige diskuteras. Hur robust och resilient är 
Sverige för att stå emot kriser inom dessa 
områden?

Kommuner och dess invånare har behov som ska 
uppfyllas, såväl idag som i framtiden. Hur ska då 
framtidssäkringen se ut? Områden som 
identifieras som mycket viktiga för att 
framtidssäkra Sverige är den gröna 
omställningen, teknikutveckling, 
samhällsutveckling och resurser. Alla dessa 
områden är dels utmaningar, men rätt hanterat 
också potentiella möjligheter.
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Hur robust och resilient är 
Sverige för att stå emot kriser 
inom klimat, infrastruktur och 
förändrat omvärldsläge?

INLEDNING

Det gäller att hantera flera av ovan utmaningar i 
god tid. Att vända utmaningarna till möjligheter 
kommer vara av vikt för att undvika kostsamma 
kriser. Genom att vända utmaningarna till 
möjligheter kan de även medföra förbättrade 
kvaliteter. Teknikutvecklingen medför stora 
möjligheter för att exempelvis begränsa och 
möta klimatförändringarna. Teknikutveckling 

och resurseffektivitet är effekter av innovationer 
som till del uppstått tack vare samhällets 
efterfrågan på mer hållbara lösningar. 

Under de senaste åren har några utmaningar 
kommit att bli särskilt viktiga att hantera för att 
framtidssäkra Sverige. Nedan kommenterar vi 
dessa kort.

FIGUR 
För att framtidssäkra samhället måste utmaningar hanteras och vändas till möjligheter

Elektrifiering

Digitalisering & 
automation

Nya 
produktions
metoder

Nya material

Teknik - 
utveckling

Klimat 
neutralitet

Cirkulär 
ekonomi

Energisystem i 
förändring

Extremare 
väder

Grön  
omställning

Geopolitik

Urbanisering 
och ändrad 
demografi

Segregation, 
ensamhet och 
otrygghet

Digitala 
relationer

Samhälls -
förändringar

Finansiering

Samhälls
ekonomi

Företags ekonimi

Samhälls
tillgångar

Resurser



06

Klimatförändringar 

Den senaste tidens händelser i världen (pandemi 
och krig) går inte att helt förbereda sig för, men 
det vi däremot bättre kan förbereda oss för är en 
annan stundande utmaning, 
klimatförändringarna. 

IPCC:s senaste rapport målar upp betydande 
bekymmer. Inte nog med att minskningen av 
negativ påverkan inte sker nog fort, världen är 
inte tillräckligt rustad för effekterna av den 
globala uppvärmningen. Enligt IPCC rapporten 
kommer det med stor sannolikhet bli fler 
klimatrelaterade katastrofer framöver till följd av 
mer extremt väder. Sveriges medeltemperatur 
kommer att stiga och över lag kommer Sverige 
bli blötare – men också torrare. Den totala 
mängden nederbörd kommer öka, bli mer 
koncentrerad under vissa perioder och vi måste 
förbereda oss på fler skyfall och översvämningar. 
Längre perioder utan nederbörd är också att 
vänta, vilket ökar risken för skogsbränder och 
vattenbrist. Samhället är sårbart om det förblir 
anpassat till klimatet vi har idag. Länder, 
samhällen och företag behöver därför öka sin 
motståndskraft och anpassningsförmåga för de 
förutsättningarna som väntas. Låg robusthet och 
resiliens idag kan betyda höga kostnader i 
framtiden. För att hantera klimatutmaningarna 
kommer det vara av vikt för svenska kommuner 
att vara robusta, d v s ha förmågan att utvecklas 
ekonomiskt och därmed också ha råd att göra de 
satsningar som krävs för att möta 
klimatutmaningarna. 

Migrationen ökar

Globala kriser som krig och klimatförändringar i 
kombination med att den rika världen är 
lockande för många kommer att leda till att 
människors frivilliga eller påtvingade flyttar 
ökar. Krig har i alla tider fått människor att 
behöva lämna sina hem, men i framtiden 
förväntas klimatförändringar addera ytterligare 
ett skäl att människor behöver lämna sina hem. 
År 2020 tvingades 30 miljoner på flykt på grund 
av väderrelaterade katastrofer, det är 4 gånger 
fler än som flyr från konflikter. UNHCR 
uppskattar att 250 miljoner kommer vara på flykt 
år 2050 och Världsbanken uppskattar antalet till 
143 miljoner människor. Till detta kan läggas att 
det finns stora inkomstskillnader mellan Europa 
och närområden som Ryssland, Mellanöstern 
och norra Afrika. Sverige och dess kommuner 
behöver förbereda sig på att människor också 
väljer att fly av andra anledningar. Integration 
har identifierats som en viktig fråga för 
robusthet och kommer bli allt viktigare när 
migrationsströmmar ökar. Väl fungerande 
kommuner med ett starkt företagsklimat och ett 
starkt näringsliv står bättre rustade än 
kommuner där så inte är fallet.

Underhållsskulden

Med samhällskritisk infrastruktur menas den 
grundläggande infrastrukturer som får dagens 
samhälle att fungera, vilket omfattar energi, 
transport, bank och finanssystemet, sjukvård, 
vattenförsörjning och den digitala 
infrastrukturen. Fungerar inte infrastrukturen, 
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fungerar inte samhället. Tyvärr ser vi tilltagande 
problem när det gäller infrastrukturens kvalitet.

En gemensam utmaning för hela Sverige är 
åldrande och dåligt underhållen infrastruktur. 
De senaste 100 åren har Sverige satsat enorma 
resurser på uppbyggnaden av vårt gemensamma 
samhälle. Dock är inte allt så bra som det borde 
vara. Vi har en infrastrukturskuld i Sverige som 
uppkommit genom uppskjutna investeringar och 
bristande fokus på att förvalta och utveckla 
existerande infrastruktur. Ska Sverige stå väl 
rustat inför framtiden behövs ökat fokus på att ta 
hand om våra vitala samhällsfunktioner genom 
underhåll, renovering och förädling. Detta är en 
uppgift som både faller på nationella 
myndigheter (t ex Trafikverket), men en stor del 
av infrastrukturen är också en kommunal 
angelägenhet. Återigen är det av vikt att landets 
kommuner säkerställer en positiv utveckling för 
att därmed också ha bättre möjligheter att 
förvalta och förädla infrastrukturen.

Krig i vårt närområde

Kriget i Ukraina har också tydliggjort att det 
finns många områden som behöver rustas upp 
för att säkerställa att Sverige som helhet är 
robust och kan möta geopolitiska utmaningar i 
omvärlden. Upprustning av försvaret och 
medlemsansökan till försvarsalliansen NATO är 
tydliga tecken på att Sverige ämnar rusta för hot 
som har blivit mer påtagliga på senare tid. Även 
här finns behov av att tag i ”gamla synder” för att 
säkerställa att Sverige står väl rustat inför 
framtiden. 

Stagflation gör comeback

Mycket tyder på att svensk ekonomi är på väg 
mot stagflation, d v s lägre tillväxt i kombination 
med inflation. Stagflation var ett begrepp som 
kom att beskriva det sena 70-talet och delar av 
80-talet. Svag ekonomisk utveckling (pga. låg 
produktivitet i näringslivet) och hög inflation 
(pådriven av en snabb expansion av offentlig 
sektor) bidrog till att försvaga den svenska 
ekonomin och för svenskarna innebar denna 
period även försämrad reallöneutveckling och 
försämrad köpkraft. Realiseras 
stagflationsscenariot under de kommande åren 
kommer det att bli betydligt svårare att hantera 
många av de utmaningar som har beskrivits 
ovan. Tappar Sverige förmågan att generera 
ekonomisk utveckling kommer det inte att 
finnas resurser att satsa på klimatomställning, 
hantera infrastrukturskulden eller att bygga upp 
försvarsberedskapen. För att undvika ett 
negativt scenario behöver t ex näringslivets 
villkor vara goda, arbetsmarknaden fungera väl 
för alla grupper. Även om många av dessa 
områden påverkas av nationella regelverk och 
initiativ har kommunerna också en viktig roll.

Utmaningar är också möjligheter

För att möta ovan utmaningar krävs dels fakta 
om hur det ser ut i landet, vilket är huvudsyftet 
med denna rapport, dels behövs en förståelse för 
hur utmaningar kan vändas till möjligheter. Det 
senare återkommer vi till i avslutningskapitlet
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Ett kunskaps- 
underlag

I samband med städernas tillväxtfas under 
industrialiseringen i slutet av 1800-talet uppstod 
ekonomiska motsättningar mellan stad och 
landsbygd som idag på många sätt kvarstår. 
Städerna som tillväxtmotor och naturlig 
mötesplats för kultur, handel och 
kunskapsutbyte medför än idag fördelar över 
landsbygden. Särskilt påtagligt blir detta i 
skillnader vad gäller utbildningsnivå och 
studieresultat som har observerats under lång 
tid, vilket kan få effekter på den långsiktiga 
utvecklingen.  

Andra utmaningar som vi idag möter är det 
välfärdsbehov som följer av en åldrande 
befolkning. Andelen äldre har ökat mest i 
landsbygdskommuner och således har de 
kommunerna mer kostnader kopplade till 
tjänster för de äldre. Vi ser dock tendenser till 
demografiska förändringar som följd av covid-19 
och ökade möjligheter till distansarbete. En svag 
trend är att en del av befolkningen väljer att 
flytta från stadens puls, huruvida trenden är 
permanent återstår att se. 

Det råder stora skillnader mellan stad och land 
där landsbygdskommunerna i genomsnitt visar 
på en lägre robusthet än stadskommunerna. För 
att hantera dessa utmaningar och andra som 
Sveriges kommuner står inför krävs kunskap. 
Med objektiva fakta ämnar därför denna rapport 
möta behovet av kunskapsunderlag som kan 
inspirera och initiera konstruktiva diskussioner. 

Statistiken som presenteras är hämtad från 
officiella källor (SCB med flera) och de 

jämförelser som görs i rapporten är baserade på 
kommungruppsindelningen framtagen av 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). 
Kommungrupperna är uppdelade i 9 kategorier 
där kategoriseringen i huvudsak beror på 
befolkningsstorlek, avstånd och 
pendlingsmönster till större orter. I figuren 
nedan presenteras kommungrupperna. Denna 
indelning gör jämförelserna mer relevanta och 
ändamålsenliga i och med att man då på ett 
bättre sätt kan jämföra ”lika med lika”.

Eftersom regional utveckling är summan av ett 
antal trögrörliga processer som behöver 
analyseras över längre tid redovisas förändringar 
över en 10-årsperiod. Den data som vi har 
använt har 2021 som basår, eller 2020 i de fall 
data inte har funnits tillgängligt för 2021. När 
förändring har analyserats utifrån en 
10-årsperiod har 2011 varit startåret. 

Nytt för i år är även att vi har inkluderat två nya 
variabler. Dels använder vi oss av Svenskt 
Näringslivs ranking av företagsklimat för att 
fånga näringslivets förutsättningar. Dels har vi 
inkluderat tidningen Aktuell Hållbarhet och 
Miljöbarometerns kommunala 
hållbarhetsranking. Ett aktivt hållbarhetsarbete 
är viktigt för kommunernas långsiktiga 
utveckling.

Materialet ger också möjlighet att skapa egna 
jämförelser och ”benchmarks”, till exempel för 
att analysera den egna kommunen eller länet i 
stort. Fördjupade analyser av detta slag kan tas 
fram av WSP för de som önskar.
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Huvudgrupp Kommungrupp Kort definition Antal

A. Storstäder och 
storstadsnära  
kommuner

A1. Storstäder Minst 200 000 invånare i kommunens  
största tätort 3

A2. Pendlingskom
mun nära storstad Minst 40 % utpendling till storstad 43

B. Större städer  
och kommuner B3. Större stad Minst 40 000 och mindre än 200 000 invånare  

i kommunens största tätort 21

B4. Pendlingskom
mun nära större stad Minst 40 % utpendling till större stad 52

B5. Lågpendlings
kommun nära större 
stad

Mindre än 40 % utpendling till större stad 35

C. Mindre städer/ 
tätorter och lands
bygdskommuner

C6. Mindre stad/
tätort

Minst 15 000 och mindre än 40 000 invånare  
i kommunens största tätort 29

C7. Pendlingskommun 
nära mindre stad/
tätort

Minst 30 % ut eller inpendling till mindre  
stad/tätort 52

C8. Landsbygdskom
mun

Mindre än 15 000 invånare i kommunens  
största tätort, lågt pendlingsmönster 40

C9. Landsbygdskom
mun med besök
snäring

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

15

C9. Landsbygdskom
mun med besök
snäring

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

15

Aso
Markering
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Område Variabel Indikativ tolkning

Demografi

Befolkningsmängd Stor befolkning ger större marknad och robusthet

Befolkningsförändring Växande befolkning indikerar attraktivitet

Befolkning yngre än 55 år Större andel som arbetar

Inrikes flyttnetto Positiv ökning innebär att man lockar från annan del av Sverige.

Arbetsmarknad
Förvärvsintensitet Höga nivåer indikerar stark arbetsmarknad

Andel förvärvsarbetande  
födda utanför EU/EFTA

Höga nivåer indikerar förmåga att generera jobb  
för de som står längre från arbetsmarknaden

Utbildning Befolkning med efter
gymnasial utbildning Välutbildad befolkning bidrar till långsiktig utveckling

Ekonomi

Meritvärde i årskurs 9 Grundskolan är viktig och bidrar även till attraktivitet

FINK per capita Höga inkomster innebär hög produktivitet o/e att många har arbete

Förändring FINK per 
capita Positiv utveckling av inkomster är indikerar tillväxt

Branschbredd Mångfacetterat näringsliv bidrar till robusthet

Andel sysselsatta inom 
KIBS

Andel som jobbar i kunskapsintensivt näringsliv,  
vilket indikerar framtidssäkrat näringsliv  
(Knowledge intensive business sector/services)

Företagsklimat Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimat.  
Hög ranking innebär bättre förutsättningar för näringslivet

Hållbarhetsranking Aktuell Hållbarhets/SKR:s ranking över aktivt hållbarhetsarbetet

Robusthet Summan av betyg  
(max 140)

Varje variabel kan få betyg 1 (sämst) till 10 (bäst).  
Summan av betygen ger totalt robusthetsindex

Aso
Markering
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Den regionala  
utvecklingens  
drivkrafter

Analysen och tanken bakom Regionernas kamp 
grundar sig i regioners och kommuners ökande 
betydelse som nav för den ekonomiska 
utvecklingen. Detta kontextualiserades i ett 
begrepp myntat av ekonomen och nobelpris-
tagaren Paul Krugman för drygt 30 år sedan, 
”Den nya ekonomiska geografin”. Begreppet 
beskriver det moderna samhället som präglas av 
snabba teknologiska landvinningar, mer 
kostnadseffektiva sätt att transportera 
människor och gods samt innovativa 
kommunikations lösningar som reducerar 
geografiska barriärer. Tillsammans skapar det 
förutsättningar för att sprida enskilda 
människors och företags konkurrenskraft 
bortom det lokala och har skapat en gränslös 
konkurrens. Denna gränslöshet har också skapat 
lättrörliga drivkrafter för tillväxt som kan flytta 
mellan olika platser, vid olika tidpunkter. Dessa 
jagas i sin tur av företag som likaledes flyttar 
efter. Råvaror och platsbundna produktions-
faktorer i betydelse till fördel för rörliga faktorer 
såsom humankapital, kunskapsöverföring och 
andra immateriella produktionsfaktorer. Därför 
blir de lokala och regionala förutsättningarna för 
dessa rörliga produktionsfaktorer av stor 
betydelse för utvecklingen. Även storleken på en 
potentiell marknad och närheten till andra 
aktörer är avgörande faktorer som driver 
utvecklingen framåt. Förutsättningar för 
kunskapsutbyte och tillgång till nätverk gynnas 
av en stor och koncentrerad befolkning. Värt att 
nämna är att råvaror och de platsbundna 
produktions faktorerna trots allt inte är oviktiga 

och kan i och med omställningen till en mer 
klimatsmart ekonomi och mer cirkulär 
konsumtion spela en allt mer avgörande roll. De 
platsbundna egenskaper som Norra Sverige 
erbjuder och som på senare tid blivit högaktuella 
är exempel på detta.

Bilden nedan illustrerar grundpelarna för 
regional tillväxt; samspelet mellan inflöde av 
kompetens och kapital, välfungerande regional 
infrastruktur, innovationsfrämjande företags-
klimat samt ett nationellt ramverk som 
stimulerar utveckling.

Regional utveckling kan som mycket annat 
mätas och förstås på flera olika sätt. Nyckeltal 
som utbildningsnivå, kommunstorlek, 
inflyttningar, andel av befolkning som är under 
55 år och förvärvsintensitet ger en fingervisning 
om regionernas framtida förutsättningar. 
Förvärvsinkomst belyser arbetsmarknaden och 
företagens utveckling vilket indirekt säger något 
om den finansiella styrka som finns i en region. 
Omfattning av kunskapsintensitet i näringslivet 
(KIBS) och branschbredd är också två viktiga 
bestämningsfaktorer för den regionala 
utvecklingen. För att fånga graden av integration 
och matchningen på arbetsmarknaden kan andel 
förvärvsarbetande födda utanför EU/EFTA 
användas. Integration är en faktor som har stor 
bäring på såväl social som ekonomisk 
utveckling. I den fortsatta rapporten kommer 
dessa och några ytterligare faktorer att lyftas 
fram och analyseras. 
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Nyckeltal som utbildningsnivå, 
kommunstorlek, inflyttningar, 
andel av befolkning som är under 
55 år och förvärvsintensitet ger 
en fingervisning om regionernas 
framtida förutsättningar. 

Ramverk
Nationella och inter-
nationell lagstiftning 
och regleringar

Innovationssystem
Innovationer
Entreprenörskap
Nätverk och kluster

Regional infrastruktur
Fysisk
Kunskap
Socialt kapital

Inflöde
Arbetskraft
Kapital
Kompetens

Regional t
illv

äxt 
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38% Högst förändring i förvärvsinkomst 
2010–2020 finns i Värmland med ett 
medel i länet på 38,1%.

17% Störst befolkningsförändring har 
Stockholms län mellan 2011–2021 
med 16,66% ökning av invånare

10/10 10/10 kommuner på tio i topp-listan 
är pendlingskommuner nära storstad

28% I 263/290 kommuner har meritvärdet 
ökat i åk 9 sedan 2012. Störst ökning 
finns i Vaxholm med 28%. 

Glimtar ur
Regionernas 
kamp 2022
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Umeå och Åre har 
Norra Sveriges yngsta 
befolkning med 73% & 71% 
som är under 55 år.

Östersund är norra 
Sveriges mest robusta 
kommun

Grums, Säffle och 
Munkfors är tre 
kommuner med ett 
starkt företagsklimat 
i Värmland

Varberg och Kalmar har 
högst robushetsindex bland 
kommungrupperna som tillhör 
huvudgrupp C. (Mindre städer/ 
tätorter och landsbygdskommuner)

73%

Danderyd har Sveriges 
högsta andel med efter-
gymnasial utbildning med 55%.

55%

Stockholm har högst andel 
av befolkningen som arbetar 
inom kunskapsintensivt 
näringsliv med 42%.

Vellinge och Härryda 
är södra Sveriges 
mest robusta 
kommuner.

42%

Habo och 
Nykvarn har 
Sveriges 
högsta 
förvärvs-
intensitet 
med 88%

88%

ÅRE

UMEÅ

HABO

HÄRRYDA

VARBERG

KALMAR

VELLINGE

NYKVARNSÄFFLE

GRUMS

MUNKFORS
DANDERYD

STOCKHOLM
KARLSTAD

ÖSTERSUND
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Tio i topp
– många 
kommuner 
överraskar
I det här avsnittet presenteras 
ett antal topplistor för några av 
de indikatorer som har använts 
i Regionernas Kamp. Det 
finns mycket som kommuner 
kan lära av varandra trots att 
det finns olika underliggande 
förutsättningar dem emellan. 
Vad är det som utmärker just 
dessa kommuner? Vad kan 
andra kommuner lära av de 
som toppar listorna?

16
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Befolkningsförändring 20112021

1 Sundbyberg 35%

2 Knivsta 32%

3 UpplandsBro 29%

4 Trosa 27%

5 Järfälla 23%

6 Nykvarn 23%

7 Haninge 22%

8 Sigtuna 21%

9 Österåker 21%

10 Solna 20%

Andel förvärvsarbetande i befolkningen 
född utanför EU/EFTA 

1 Gällivare 81%

2 Arjeplog 77%

3 Salem 75%

4 Pajala 75%

5 Gnosjö 74%

6 Sorsele 74%

7 Österåker 73%

8 Täby 73%

9 Nykvarn 73%

10 Staffanstorp 73%

Andel KIBS  sysselsatta inom 
kunskapsintensivt näringsliv

1 Stockholm 42%

2 Sundbyberg 37%

3 Älmhult 37%

4 Solna 33%

5 Malmö 28%

6 Göteborg 28%

7 Arjeplog 26%

8 Linköping 24%

9 Mölndal 24%

10 Nacka 23%

Andel av befolkningen yngre än 55 år

1 Sundbyberg 77%

2 Knivsta 77%

3 Huddinge 75%

4 Solna 75%

5 Botkyrka 75%

6 Haninge 75%

7 Malmö 75%

8 UpplandsBro 75%

9 Sigtuna 74%

10 Göteborg 74%

Inrikes flyttnetto

1 Knivsta 2,73%

2 Österåker 2,44%

3 Kungälv 2,07%

4 Enköping 2,06%

5 Ystad 1,87%

6 Svedala 1,82%

7 Strängnäs 1,79%

8 Skurup 1,79%

9 Nynäshamn 1,77%

10 Norrtälje 1,73%

Tio i topplistan 2022 har flertalet 
gemensamma listplaceringar som tidigare 
år. Det är ett tecken på att indikatorerna 
bygger på trögrörliga processer där 
utfallet är svårt att påverka under en 
kort tidsperiod. Vi kan dock se en del 
förändringar i både topplistan och 
i totalrankningen, ett tecken på att 
kommunernas tillväxt skiljer sig åt.
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Utmanas städernas 
agglomerationsfördelar av den 
moderna flexibla arbetsplatsen?

Befolkningen i en kommun är avgörande för en 
kommuns utveckling, både på kort och lång sikt. 
Hög befolkningsstorlek och befolkningstäthet 
innebär att en stor mängd humankapital samlas 
på en plats. Stadens roll som mötesplats för 
handel, kultur och lärande ger upphov till 
agglomerationsfördelar, som uppkommer genom 
att företag och individer tenderar att 
koncentreras nära varandra. 
Koncentrationsfördelar uppkommer och gynnar 
utbytet av kunskap och tjänster, vilket nyttjades 
redan för tusen år sedan när de första städerna 
började växa fram i Sverige. Fördelarna i 
städerna bäddar för idé- och kunskapsutbyte 
som i sin tur leder till näringslivsverksamhet, 
innovationer och entreprenörskap vilket gör 
staden till en tillväxtmotor. Givetvis resulterar 
det i komparativa fördelar för städer, så som en 
ekonomisk stabilitet i området. En annan faktor 
som direkt påverkar utvecklingen för kommuner 
är befolkningssammansättningen. En större 
andel yngre befolkning innebär en större andel 
som potentiellt bidrar till den kommunala 
ekonomin. 

I Sverige bodde 2021 67,7% av befolkningen i 
storstäder, större städer eller pendlingskommun 
nära storstäder (kommungrupp A1-B3). I dessa 
kommungrupper bor det i genomsnitt 592 
personer/kvadratkilometer och medelvärdet av 
robusthetsindexet är 107 (av 130 möjliga poäng). 
I resterande kommungrupper (B4-C9) är 
invånare per kvadratmeter 32 personer/
kvadratkilometer och medelvärdet av 
robusthetsindex är 67 (av 130 möjliga poäng). 
Skillnader syns alltså mellan kommunerna och 
det finns en förklaring i befolkningstätheten i 
kommunerna. En gles befolkning innebär även 

att färre invånare ska dela på de kommunala 
utgifterna, ex till infrastruktur. Sundbyberg, 
Sveriges mest tätbefolkade kommun, har 
exempelvis fått ett väldigt högt robusthetsindex. 
Vidare har kommunerna Sorsele och Jokkmokk, 
två av Sveriges mest glesbefolkade kommuner, 
ett lågt index.

Demografiska utmaningar följer som resultat av 
en åldrande befolkning då osäkerheter uppstår 
kring framtida försörjningskvot och skattekraft i 
kommunen. Åldersstrukturen är avgörande för 
framtida försörjningskraft och att inte allt färre 
förvärvsarbetande bär försörjningsbördan. 
Landsbygdskommuner har generellt sett stora 
utmaningar med en åldrande befolkning då 
många unga lockas till städerna och lämnar 
mindre kommuner. 

Pandemin kan genom ökat distansarbete påverka 
inställningen till arbetspendling, när anställda 
inte behöver pendla dagligen, och därigenom få 
effekter på bosättningsval i den sysselsatta 
befolkningen. En viss trend kan ses att intresset 
för storstäderna börjar svalna och många har 
kommit att få upp ögonen för kvaliteter som 
finns utanför storstäderna. Bostadspriser i 
centrala stadskärnor är ofta högre än i andra 
kringliggande områden, vilket kan leda till att 
många ser goda livsförutsättningar på andra 
platser än förut. I storstäderna finns de flesta 
arbeten som tillåter distansarbetsmöjligheter, 
vilket kan vara en anledning att det är just i 
storstäderna vi kan se negativt inrikes 
flyttsnetto. Kommunerna som har störst ökning 
av inrikes flyttar är Knivsta, Österåker och 
Kungälv som alla tre är pendlingskommuner till 
storstad eller till större stad.

BEFOLKNING
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BEFOLKNING

Kommungrupp
Genomsnittlig 
total bef.

Bef. Förändr. 
20112021 Yngre än 55

Genomsnittligt 
inrikesflyttnetto 
2021

A1. Storstäder 639 356 14% 74% 0,69%

A2. Pendlingskommun nära storstad 45 851 15% 70% 0,46%

B3. Större stad 118 545 11% 70% 0,07%

B4. Pendlingskommun nära större stad 16 735 8% 64% 0,55%

B5. Lågpendlingskommun nära större stad 18 128 3% 61% 0,05%

C6. Mindre stad/tätort 45 688 6% 63% 0,26%

C7. Pendlingskommun nära mindre stad/tätort 11 585 4% 60% 0,09%

C8. Landsbyggdskommun 12 215 3% 57% 0,26%

C9. Landsbyggdskommun med besöksnäring 10 172 2% 57% 0,50%

Aso
Markering
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Fortsatta 
utmaningar på 
arbetsmarknaden

Arbetslösheten minskar efter pandemin i Sverige 
2021. Dock råder hög inflation, stigande räntor 
och osäkerhet på arbetsmarknaden 2022. Med 
det sagt är det möjligt att en konjunkturnedgång 
kan få stora konsekvenser på arbetsmarknaden.

Förvärvsintensitet är ett mått som beskriver 
arbetsgivarnas förmåga att möta utbudet av 
arbetskraft. En hög förvärvsintensitet innebär en 
bra matchning mellan utbud och efterfrågan av 
arbetskraft i en kommun, och en låg 
förvärvsintensitet innebär således att 
kompetenserna som erbjuds inte matchar 
utbudet av arbetstillfällen. En större 
arbetsmarknad brukar innebära en större 
spridning och genom det större möjligheter att 
matcha arbetstillfällen och arbetstagare. 
Kommuner med stora universitet, ex Lund, 
Uppsala, Linköping har en låg förvärvsintensitet, 
med stor sannolikhet baserat på de många 
studenterna som är där tillfälligt och är under 
utbildning. Tillgänglighet, geografiskt läge och 
pendlingsmöjligheter till större arbetsmarknader 
brukar positivt påverka förvärvsintensiteten i en 
kommun. Dock presterar storstäderna fortsatt 
sämst bland kommungrupperna, ett exempel är 
Malmös låga förvärvsintensitet, som sänker 
medlet markant. Även Stockholm och Göteborg 
har svårigheter i matchningen och har även de 
en förvärvsintensitet under nationellt medel. En 

förklaring ligger i det faktum att storstäderna 
har en stor andel födda utanför EU/EFTA och 
den relativt låga andel utlandsfödda som 
förvärvsarbetar. Inom storstadsregionerna råder 
det dock stora skillnader i förvärvsintensitet, där 
stadskärnorna har en hög nivå medan förorter 
med en hög andel utlandsfödda drar ner snittet. 

En stor utmaning på arbetsmarknaden är således 
integrationen av utlandsfödda. En lyckad 
integration leder till ökad sysselsättning, ökad 
köpkraft och större skatteintäkter – utöver rent 
individuella positiva värden med 
självbestämmande och livskvalitet. På 
motsvarande sätt innebär en låg sysselsättning 
bland utlandsfödda utanför EU/EFTA en stor 
belastning för kommunens 
transfereringssystem, samtidigt som potentiell 
köpkraft och konsumtion går förlorad. Som går 
att utläsa ur tabellen är andelen födda utanför 
EU/EFTA i förvärvsarbete i snitt lägre än det 
nationella snittet. Som går att utläsa ur tabellen 
så finns det stora skillnader mellan och inom 
kommungrupperna. I kommungrupp C8 
(landsbygdskommun) har Gällivare 80,9% av 
födda utanför EU/EFTA i förvärvsarbete medan 
andelen i Hällefors endast är 41,3%. Gällivare har 
en lägre andel utlandsfödda än rikssnittet, men 
det torde finnas lärdomar för Hällefors och andra 
kommuner att dra från Gällivare.

ARBETSMARKNAD
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ARBETSMARKNAD

Kommungrupp
Förvärv. 
Intensitet

Andel förvärvsarbetare 
födda utanför EU/EFTA 2020 

A1. Storstäder 74% 61%

A2. Pendlingskommun nära storstad 82% 69%

B3. Större stad 77% 61%

B4. Pendlingskommun nära större stad 81% 61%

B5. Lågpendlingskommun nära större stad 80% 60%

C6. Mindre stad/tätort 81% 62%

C7. Pendlingskommun nära mindre stad/tätort 79% 57%

C8. Landsbyggdskommun 80% 60%

C9. Landsbyggdskommun med besöksnäring 79% 62%

Aso
Markering
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Invånarnas utbildningsnivå 
– en tydlig indikator 
på kommunens totala 
robusthet 

Kunskap är en grundsten för utveckling och 
fortsatt framgång för samhällen. Ett medel för 
att förse sina invånare med kunskap är 
utbildning. Humankapitalet i kommuner är den 
samlade kunskap, kompetenser och färdigheter 
som finns tillgängligt i kommunen och påverkas 
av utbildningsnivå. Humankapitalet ligger vidare 
till grund för innovationer och entreprenörskap 
som gynnar näringslivsutvecklingen. 
Kunskapen spelar därför en avgörande roll för 
kommunens ekonomiska tillväxt och 
konkurrenskraft i den globala ekonomin. Hög 
nivå och kvalitet på utbildning skapar således 
momentum för fortsatt utveckling av kommunen 
i stort. Därför är det viktigt att belysa att det 
råder stora skillnader i kvalitet på utbildningen 
både mellan och inom kommuner i Sverige. 

Sveriges är en innovations- och kunskapsmiljö 
och det är en av våra viktigaste 
konkurrensfördelar som land. Genom 
globaliseringen har produktion i stor 
utsträckning flyttat till länder med lägre 
arbetskraftskostnader. Det Sverige konkurrerar 
med är istället vårt humankapital och 
innovationskraft. Kunskapsförsörjning är vital 
för utveckling av näringsliv, offentlig sektor och 
diversifiering i arbetslivet. En högre 
genomsnittlig utbildningsnivå, möjligheten till 
kunskapsspridning och kvaliteten på denna blir 
allt viktigare faktorer i konkurrensen om företag 
och invånare. 

Konkurrenskraftiga och robusta kommuner har 
vanligtvis en hög andel med eftergymnasial 
utbildning. I år är Solna och Danderyd 

kommunerna med högst andel invånare med 
eftergymnasial utbildning. Mycket god 
utveckling kan ses i Åre, Sundbyberg, Ale och 
Älmhult där andelen invånare med 
eftergymnasial utbildning har ökat med mellan 
39% och 45% sedan 2011, dessa kommuner ligger 
nu på en högre andel med eftergymnasial 
utbildning än snittet i Sverige. Likt tidigare års 
mätningar står storstäderna och deras 
pendlingskommuner starka även i år vad gäller 
andel med eftergymnasial utbildning. 
Kombinationen av attraktiva boendemiljöer på 
korta avstånd till de avancerade jobben är en 
viktig drivkraft. 

En kommuns robusthet drivs inte bara av många 
med en högre utbildning. Väl så viktigt är 
grundskolor som presterar väl. Ett mått på detta 
är meritvärden i årskurs 9. Skolor med höga 
meritvärden återfinns i stor utsträckning i 
samma kommuner där den eftergymnasiala 
utbildningen är hög. I Lomma har årskurs 
9-studenter pluggat på bra och toppar listan med 
ett genomsnittligt meritvärde på 278 poäng av 
320 möjliga. Dessvärre går det sämre för många 
kommuner, där genomsnittliga meritvärdet i 
årskurs 9 är strax över godkänt i alla ämnen. 
Lägst genomsnittliga meritvärde för elever som 
går ut årskurs 9 fanns 2021 i Östra Göinge (187 
poäng) och Perstorp (189 poäng), där man 
dessvärre även kan se en negativ utveckling av 
betygen i sedan 2011. Vaxholm, Nordanstig och 
Sundbyberg, Landskrona och Jokkmokk har 
tvärt emot en fin utveckling, där det 
genomsnittliga meritvärdet har stigit över 20% 
sedan 2011.

UTBILDNING
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UTBILDNING

Skiftande skolresultat kan förklaras av flera 
möjliga bakomliggande faktorer, exempelvis 
bildningskultur och tradition kan vara 
förklaringar till längre nivåer i en del kommuner. 
Även kvaliteten på utbildningen skiljer runt om i 
Sverige där lärarnas utbildningsnivå och andel 
med lärarlegitimation varierar. En förklaring till 
detta kan vara kommunernas förmåga/
ickeförmåga att attrahera lärare till kommunen. 

Kunskap är en tillgång som måste bevaras, 
omhändertas, utvecklas nationellt. Klyftorna i 

Kommungrupp
Eftergymn. 
Utb. 2021

Förändring 
Eftergymn. 
Utb. 2021

Genomsnittligt 
meritvärde i åk 
9 20/21

Förändring av 
meritvärde 
i årskurs 9 
2010/2011
2020/2021

A1. Storstäder 37% 18% 240 12%

A2. Pendlingskommun nära storstad 30% 26% 241 11%

B3. Större stad 29% 20% 231 11%

B4. Pendlingskommun nära större stad 19% 28% 216 7%

B5. Lågpendlingskommun nära större stad 17% 25% 216 8%

C6. Mindre stad/tätort 22% 23% 222 8%

C7. Pendlingskommun nära mindre stad/tätort 16% 25% 215 7%

C8. Landsbyggdskommun 15% 25% 218 6%

C9. Landsbyggdskommun med besöksnäring 18% 27% 222 8%

resultat och utbildningsnivå i Sverige bör vara 
föremål för större insatser kommande år. I 
Sverige 2021 finns en korrelation mellan 
meritvärde i årskurs 9 och andelen med 
eftergymnasial utbildning. Meritvärdet i årskurs 
9 är på så sätt en indikator på långsiktig 
kompetensnivå och andelen med eftergymnasial 
utbildning i en kommun. 

Aso
Markering
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Konkurrensfördelar 
i en växande 
kunskapsekonomi

Som tidigare konstaterat är kunskap vitalt för 
näringslivets konkurrensförmåga globalt och 
nationellt. De senaste årtiondena har Sverige 
genomgått en strukturomvandling med ett skifte 
mot en kunskapsekonomi med ökad andel 
kunskapsintensiva företag. I denna 
kunskapsekonomi finns fördelar i städernas 
kvaliteter och storstadskommuner har 
konkurrensfördelar gentemot 
landsbygdskommuner. Kunskap genom 
utbildning i en kommun har hög korrelation till 
andelen kunskapsintensiva företag och 
förvärvsinkomster i kommunen. 

För att mäta andelen kunskapsintensiva 
verksamheter används begreppet KIBS 
(Knowledge Intense Business Services/Sectors) 
som indikator vilket visar hur stor andel av 
befolkningen som är sysselsatta inom dessa 
typer av kunskapsintensiva tjänsteverksamheter. 
Städerna och dess pendlingskommuner har även 
i år landat över landskommunerna. Hög andel 
KIBS-företag innebär hög grad av kunskap i 
kommunen vilket är en framgångsfaktor. 
Skillnaden mellan stad och land kan delvis 
förklaras med sambandet mellan 
utbildningsnivåerna som råder mellan 
kommuntyperna, som redovisades ovan. 

Näringslivet i en kommun gynnas av ett bra 
företagsklimat. Gynnsamma förutsättningar för 
att driva och starta företag förenklar 
utvecklingen av en kommun. I årets rapport har 
därför företagsklimat använts som en indikator 
på robusthet. Indexet utgörs av Svenskt 
Näringslivs ranking 2021 och baseras på 
förutsättningar gällande tillstånd och tillsyn, 
detalj- och översiktsplaner, lokal infrastruktur, 
kompetensförsörjning, upphandling med mera 
för företag verksamma i kommunen. Bäst 
företagsklimat finns i Vårgårda, Härryda och 
Solna. Pendlingskommuner till storstäder har i 

genomsnitt bäst företagsklimat. I Norrbottens 
län anses företagsklimatet generellt vara det 
minst gynnsamma i Sverige där endast Boden är 
med på topp-100 listan, 9 av 14 kommuner 
tillhör den sämsta tredjedelen i Sverige. 

Branschbredd är ett annat mått på en välmående 
näringslivsstruktur. Det innebär en 
diversifiering inom näringslivet och 
arbetsmarknaden. Om fler branscher är 
representerade i kommunen innebär det flertalet 
fördelar. Dels förenklar det matchningen mellan 
invånare och arbetsmöjligheter och när variation 
av arbetstillfällen finns, finns också större chans 
till sysselsättning för invånarna. En hög 
branschbredd innebär också en större 
motståndskraft för konjunktursvängningar, då 
olika branscher är olika känsliga vid olika 
tidpunkter. I en kommun som är beroende av en 
bransch eller en stor arbetsgivare blir en stor del 
av kommunens sysselsättning direkt beroende 
av goda prestationer/resultat i branschen eller av 
företaget som är representerat. Stadskommuner, 
oavsett storlek visar en högre grad av 
branschbredd. Storstäderna Stockholm, 
Göteborg och Malmö toppar listan över 
branschbredd och är även kommunerna med 
störst befolkning. 

För att bidra till hållbar utveckling och 
framtidssäkra kommuner är det viktigt att arbeta 
med att reducera påverkan på klimatet och 
klimatanpassning. Långsiktighet är en grund för 
att vara en robust kommun. Rankingen i detta 
avseende baseras på Aktuell Hållbarhet och 
Miljöbarometerns kommunranking där aktivitet 
och ambition mäts inom en rad olika områden 
som har betydelse för grön omställning och 
långsiktig utveckling. I denna ranking hamnar 
Malmö på en förstaplats och storstäderna 
hamnar alla på topp-15 listan. 

EKONOMI OCH NÄRINGSLIV
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EKONOMI OCH NÄRINGSLIV

Den ekonomiska situationen som råder i en 
kommun kan även beskrivas av förvärvsinkomst 
(FINK). Välståndsutvecklingen kan beskrivas 
genom förändring i förvärvsinkomst där positiv 
utveckling karaktäriseras av en positiv trend och 
ökning av förvärvsinkomst. Höga inkomster per 
capita kan representera en hög 
sysselsättningsgrad och/eller hög produktivitet, 
bägge indikerar att lönesummorna i kommunen 
är relativt höga. I Regionernas Kamp räknar vi 
på medelförvärvsinkomst i kommunen vilket 
förvisso kan inrymma stora inomkommunala 
inkomstskillnader. I Danderyd till exempel är 
medelinkomsten 575 tkr/år medan medianen är 
379 tkr/år. Hur som helst visar medelvärdet på 
invånarnas skattekraft och kommunens 

gemensamma ekonomiska situation och 
välståndsutveckling. 

I pendlingskommuner till storstäderna återfinns 
den högsta förvärvsinkomsten per capita, tätt 
följt av storstäderna. Det kan förklaras genom 
andra indikatorer som visar på städernas stabila 
och produktiva arbetsmarknad med hög andel 
KIBS-företag. En ytterligare förklaring till de 
höga inkomsterna är den höga andelen med 
eftergymnasial utbildning, där det finns ett 
tydligt samband mellan utbildning och 
inkomstnivå. De lägsta förvärvsinkomsterna/
capita finns i landsbygdskommuner vilket kan 
vara ett tecken på lägre produktivitet och lägre 
utbildningsnivå. 

Kommungrupp
FINK per 
capita 2020

Förändring 
FINK per 
capita 
20102020

Bransch
bredd 

Andel 
sysselsatta 
inom KIBS 
2020

Företags
klimat 
rankning 
medelvärde 

Hållbarhets 
ranking 
medelvärde

A1. Storstäder 329 933 kr 40% 82% 33% 147 9

A2. Pendlingskommun nära 
storstad 357 712 kr 33% 44% 15% 99 86

B3. Större stad 298 690 kr 32% 63% 18% 171 49

B4. Pendlingskommun nära 
större stad 292 960 kr 33% 31% 9% 124 159

B5. Lågpendlingskommun nära 
större stad 280 603 kr 31% 32% 8% 161 188

C6. Mindre stad/tätort 296 045 kr 32% 50% 13% 165 99

C7. Pendlingskommun nära min
dre stad/tätort 279 281 kr 32% 27% 8% 142 167

C8. Landsbyggdskommun 275 705 kr 35% 28% 9% 188 196

C9. Landsbyggdskommun med 
besöksnäring 288 827 kr 39% 29% 11% 138 211

Aso
Markering



26

Robusthets- 
index

Vad är det som gör en kommun robust och 
framtidssäkrad? Det är naturligtvis omöjligt att 
ge ett entydigt och heltäckande svar, men WSPs 
ambition med Regionernas kamp är att ändå 
fånga så många aspekter som möjligt i 
robusthetsmätningen. Precis som föregående år 
beräknar vi därför ett robusthetsindex. Indexet 
säger inte allt, men ger likväl en indikation på 
vilka kommuner som har stora strukturella 
utmaningar att hantera. 

De 10 bästa procenten i varje delkategori får en 
10:a, de näst bästa 10 procenten får en 9:a och så 

vidare. Varje kommun får sedan en sammanvägd 
poäng som alltså är summan av delpoängen. Det 
högsta robusthetsindexet som en enskild 
kommun kan uppnå är 140, dvs en tia i alla 
kategorier. Kommunerna har sedan delats in 
enligt SKR:s kommungrupper, där strukturellt 
lika kommuner grupperas tillsammans. Som kan 
utläsas i tabellen nedan är kommungrupperna 
A1, A2 och B3 de som har det högsta 
medelvärdet inom kommungrupperna, vilket 
resulterar i en låg medelrankning. 

Kommungrupp
Medel Robusthets
index 2022 Medel Ranking 2022 

A1. Storstäder 111 32

A2. Pendlingskommun nära storstad 110 37

B3. Större stad 100 64

B4. Pendlingskommun nära större stad 78 141

B5. Lågpendlingskommun nära större stad 62 194

C6. Mindre stad/tätort 89 102

C7. Pendlingskommun nära mindre stad/tätort 58 205

C8. Landsbygdskommun 57 215

C9. Landsbygdskommun med besöksnäring 72 162

Aso
Markering
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Stora skillnader i robusthet finns inom 
kommungrupperna och goda resultat återfinns i 
alla kommungrupper. I nästkommande tabell 
finns de 10 kommuner som har det högsta 
sammanvägda robusthetsindexet, de 13 
mellersta, samt de 12 kommuner som har det 
lägsta sammanvägda robusthetsindexet. 

Listan visar på flera intressanta aspekter, varav 
många tidigare redovisats. Pendlingskommuner 
nära storstad toppar listan och utgör topp 10 
med högst totala robusthetsindex. Detta följer 
mönstret från tidigare år – som vi tagit upp 
tidigare är det en stark framgångsfaktor för en 
kommun att vara placerad nära storstad. Av 44 
pendlingskommuner nära storstad (A2) hamnar 
42 kommuner på topp 100-listan, i jämförelse 
med lågpendlingskommuner nära större stad 
(B5) där endast 3 kommuner av 36 i kommun-
gruppen hamnar på topp 100-listan. 

I den nedre delen av rankinglistan – där 
utmaningarna är som störst – återfinns 
företrädesvis kommuner i grupperna B5 och C7. 
Båda dessa kommungrupper är pendlings-
kommuner nära större respektive mindre städer. 
Det innebär att kommunerna som ingår i de 
grupperna ofta har en låg befolkningstäthet. På 
så vis går man miste om de effekter som tenderar 
uppstå när människor och företag koncentreras 
till en begränsad yta. 

Det råder samtidigt ingen tvekan om att en stor 
del av Sveriges kommuner står inför omfattande 
strukturella utmaningar, exempelvis gällande 
demografi. I 54 kommuner är befolkning-
stillväxten 2011–2021 negativ. Andelen äldre än 
55 är över 40 % i 100 kommuner. Dessutom 

börjar den demografiska utmaningen bli 
ekonomiskt kännbar. En allt högre andel äldre 
innebär en påfrestning på både intäkts  och 
utgiftssidan när skatteunderlaget minskar och 
kostnaderna för vård och omsorg ökar. Detta är i 
längden en ekvation som är svårlöst. De 
kommuner med sämre förutsättningar att 
erbjuda service tenderar också att ha den högsta 
kommunalskatten vilket försvårar skatte-
höjningar. I Dorotea är skatten 2021 35,15% 
medan den i Österåker är 29,08%. 

På wsp.com presenteras en sammanställning 
över alla kommuner samt delar av den statistik 
som presenteras i rapporten. Ur den går det att 
utläsa flera intressanta fakta om varje kommun.
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Placering Kommunnamn Robusthetsindex Kommungrupp

1 Nacka 129 A2

2 Täby 126 A2

3 Solna 124 A2

3 Österåker 124 A2

5 Vellinge 123 A2

5 Härryda 123 A2

7 Sundbyberg 122 A2

7 Mölndal 122 A2

7 Kungsbacka 122 A2

10 Staffanstorp 121 A2

140 Gagnef 76 B4

140 Mullsjö 76 B4

140 Hässleholm 76 C6

140 Falköping 76 C6

140 Orust 76 C7

140 Gislaved 76 C8

140 Vetlanda 76 C8

147 Borlänge 75 B3

147 Skara 75 C7

147 Hjo 75 C7

147 Götene 75 C7

147 Arvika 75 C8

147 Sotenäs 75 C9

279 Valdemarsvik 35 B5

279 Ockelbo 35 B5

279 Bräcke 35 B5

282 Filipstad 33 C8

283 Vingåker 30 C7

284 Norberg 29 C7

285 Skinnskatteberg 28 C7

286 Laxå 27 B5

286 Ljusnarsberg 27 C7

288 Degerfors 25 C7

289 Högsby 24 C7

290 Hällefors 20 C8
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Topp tre per 
kommungrupp

Det finns betydande skillnader i utvecklings-
förutsättningar för Sveriges kommuner - 
strukturella såväl som geografiska. I den här 
delen av Regionernas kamp är tanken att ta höjd 
för dessa skillnader genom att jämföra 
kommuner som är mer lika varandra, det vill 
säga en jämförelse av toppskiktet inom varje 
kommungrupp. 

Av våra tre storstadskommuner, i grupp A1, 
toppar Stockholm listan. Att ha en befolkning 
som är nästan dubbelt så stor som Göteborgs och 
tre gånger så stor som Malmös har sina fördelar, 
vilket bland annat tar sig uttryck i en stor och 
diversifierad arbetsmarknad. Malmö, som även i 
år kommer på tredje plats, har under en längre 
tid haft en låg förvärvsintensitet såväl som 
bristande integration av utlandsfödda vilket 
påverkar kommunens placering.  

Pendlingskommuner till storstäderna är den 
kategori vars kommuner genomgående har 
presterat väl och kan anses vara de stora 
vinnarna kommungrupperna emellan. Det 
illustreras av att flera kommuner hamnar på ett 
högt robusthetsindex och kommungruppen tar 
alla tio-i topplaceringar. Nacka är den kommun 
som totalt sett har högst robusthetsindex vilket 
gör att kommunen även rankas etta inom denna 
grupp. Kommunen har en stor och välutbildad 
befolkning, en hög nivå av branschbredd och 
andel sysselsatta inom KIBS.  

Inom gruppen större städer presterar många 
kommuner väl. De som tar topp 3 placeringarna 
har en ung och välutbildad befolkning, en hög 
nivå av branschbredd och andel sysselsatta inom 
KIBS. Det kan vara ett resultat av att flertalet av 
Sveriges universitet och högskolor är belägna i 
kommunerna, vilket kan visa på att det finns 
fördelar kopplade att ha utbildning centralt 
belägen på orten. Det som i flera fall urskiljer de 
sämre presterande kommunerna från de 
kommuner som toppar listan totalt är lägre 
förvärvsintensitet och en lägre andel 
förvärvsarbetande födda utanför EU/EFTA.

Knivsta, föregående års vinnare i kommun-
gruppen pendlingskommun nära större stad, har 

fortsatt ett högt robusthetsindex och hamnar på 
andraplats. Knivsta gynnas av sin närhet till 
både Uppsala och Stockholm vilket bland annat 
tar sig uttryck i en hög förvärvsinkomst per 
capita såväl som hög förvärvsintensitet. Både 
Ängelholm och Habo har sett en tydlig 
befolknings tillväxt och ett högt inrikes 
flytt netto vilket tyder på en ökad attraktivitet för 
kommunerna. 

Enköping är den kommun bland 
lågpendlingskommunerna nära större städer 
som även i år drar det längsta strået, följt av 
Vaggeryd och därefter Uddevalla. Precis som 
Knivsta gynnas Enköping av sitt geografiska 
läge. Arbetsmarknaderna i såväl Stockholm, 
Västerås och Uppsala nås på relativt kort 
pendlingstid och därigenom kan kommunen dra 
nytta av kringliggande arbetsmarknader.

Utöver pendlingskommuner till storstäder 
presterar flera kommuner inom gruppen mindre 
städer/tätorter väl totalt sett. Varbergs kommun 
som toppar listan inom gruppen är även högt 
rankad totalt sett. Kommunen har en hög 
integration av invånare födda utanför Sverige 
såväl som en hög förvärvsintensitet vilket kan 
vara ett resultat av flera olika branschers närvaro 
i trakten. 

Bland landsbygdskommunerna kniper Båstad i 
år förstaplatsen följt av tidigare års vinnare Åre. 
Båda kommunerna har de senaste åren sett en 
positiv befolkningstillväxt såväl som ett högt 
inrikes flyttnetto. Uppenbart väljer allt fler att 
lämna städerna för distansarbete på orter där 
man tidigare enbart har semestrat. Kommunerna 
har sannolikt också varit väl förberedda med 
bostadsplanering.

Det som är gemensamt för de mest robusta 
kommunerna i Sverige är att de presterar väl 
inom alla indikatorer, vilket kan vara ett resultat 
av strukturella förutsättningar. Vinnarna i de 
kommungrupper som inte är med och toppar 
totallistan karaktäriseras av att vara starka inom 
olika områden. Här finns det mycket att lära av 
varandras styrkor för att bli en mer robust 
kommun.
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Kommungrupp
Rank 2022 per 
kommungrupp Kommun

Robusthets
index 2022

Total Ranking 
2022 

A1  Storstäder 1 Stockholm 117 15

2 Göteborg 109 34

3 Malmö 106 48

A2  Pendelningkommun 
nära storstad 1 Nacka 129 1

2 Täby 126 2

3 Österåker 124 3

3 Solna 124 3

B3  Större stad 1 Karlstad 110 31

2 Växjö 109 34

3 Östersund 108 37

3 Uppsala 108 37

3 Västerås 108 37

3 Helsingborg 108 37

3 Linköping 108 37

B4  Pendlingskommun 
nära större stad 1 Ängelholm 116 17

2 Knivsta 115 21

3 Habo 112 29

B5  Lågpendlingskommun 
nära större stad 1 Enköping 100 66

2 Vaggeryd 98 72

3 Uddevalla 93 85

C6  Mindre stad/tätort 1 Varberg 118 12

2 Kalmar 116 17

3 Ystad 113 24

C7  Pendlingskommun nära 
mindre stad/tätort 1 Mörbylånga 98 72

2 Vårgårda 97 77

3 Tjörn 92 92

C8  Landsbyggds kommun 1 Mora 90 100

2 Gällivare 81 123

3 Sunne 78 132

C9  Landsbyggds kommun 
med besöks näring 1 Båstad 99 69

2 Åre 94 81

3 Leksand 88 105

Aso
Markering
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Avslutning

Slösa inte bort en bra kris

En omvälvande händelse, likt en pandemi, 
skapar stora samhälleliga förändringar. Dessa är 
dock inte enkom negativa utan kan innebära att 
föråldrade strukturer utmanas och ersätts. Flera 
av de förändringar vi ser är ett resultat av till 
exempel digitaliseringen. När stor del av 
arbetskraften skickades hem utvecklades den 
mer flexibla arbetsplatsen, där distansarbete i 
större utsträckning är möjlig än innan 
pandemin. Digitaliseringen tros även få effekter 
på demografin när befolkningen i större 
utsträckning bosätter sig utanför storstädernas 
centrala delar för att åtnjuta fördelar i form av 
exempelvis lägre bostadspriser och närhet till 
natur. Digitaliseringens möjligheter till 
distansutbildning och distansarbete kan också 
bli en lösning på flera kommuners efterfrågan på 
kompetensförsörjning. Pandemin blev ”triggers” 
som snabbade upp den omställning som ytterst 
har sin grund i de möjligheter som 
digitaliseringen har skapat. Vad detta exempel 
visar är att förmågan att anpassa sig efter nya 
förutsättningar är en styrka och resiliens, d v s 
anpassningsförmåga, är en grundbult för 
samhällen i en snabbt föränderlig värld.

Globalt, nationellt och regionalt väntas 
utmaningar kopplade till klimatförändringar och 
ökande temperaturer. Förenta nationernas 
klimatpanel (IPCC) släppte nyligen en rapport 
som varnar för att dagens utsläppstakt kommer 
resultera i att klimatsystemet förändras, vilket 
kommer få stora konsekvenser för våra regioner 
och kommuner. Parisavtalets mål om en 
maximal temperaturhöjning om 1,5 grader 
kommer passeras inom kort om inte 
omställningen påskyndas. Omställningen som 
krävs kan likt följderna av pandemin ses som en 

möjlighet till strukturomvandling. Innovationer 
och etablering av nya industrier leder till 
effektiva och mer framtidssäkrade samhällen. 

Fler prövningar som kräver robusthet och 
resiliens väntar sannolikt. Genom att vara en 
robust kommun underlättas hanteringen av 
utmaningar. Genom resiliens kan möjligheter 
omhändertas och positiv samhällsutveckling 
bejakas. 

Utifrån den kunskap vi har om ekonomisk 
utveckling handlar regionalekonomisk 
utveckling om att locka till sig arbete, kapital och 
kompetens och gynnsamma förhållanden för 
utbildning, arbete och investeringar bör 
premieras. Ekonomisk stabilitet utgör en 
grundsten för att möta framtiden, både inför 
anade och oanade utmaningar.

Kriser av de flesta slag och hanteringen av dessa 
är mycket kostsamt. I en stark ekonomi finns 
större grad av robusthet, och en högre 
motståndskraft och anpassningsförmåga. 
Kommunerna bidrar till Sveriges samlade 
robusthet och har en viktig roll i samhällets 
krisberedskap. Desto bättre kommunerna är på 
att hantera en kris, desto bättre blir hela 
samhället på krishantering. Det innebär att 
kommuner egentligen inte tävlar mot varandra, 
utan alla Sveriges kommuner gagnas av 
varandras positiva utveckling. 

Det kan avslutningsvis konstateras att kriser 
kommer att drabba Sverige i framtiden, en del 
som går att förbereda sig för och andra inte, 
oavsett visar det att robusthet krävs inte bara för 
långsiktig utveckling utan även för att kunna stå 
emot kriser.
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Så kan du använda 
Regionernas Kamp
– lär av de bästa

Som tidigare nämnts finns det förutsättningar 
mellan kommunerna som är svåra eller omöjliga 
att påverka. Det gör att vissa är mer 
framgångsrika än andra – allt annat lika. Dessa 
förutsättningar kan bero på kommunens 
geografiska läge eller på faktorer som 
inkomstnivå och åldersstruktur, faktorer som är 
svåra för en kommun att påverka på kort sikt. 

På så sätt kan det vara relevant att jämföra 
kommuner vars strukturella förutsättningar 
liknar varandra, där man i viss mån rensar för de 
strukturella skillnader som finns mellan 
kommuner i olika kommungrupper. WSP har 
undersökt detta genom att titta på hur 
kommunerna presterar i förhållande till 
genomsnittet för den aktuella kommungruppen. 
Vi kallar det för potentialanalys. Vill du veta 
mer? Kontakta oss!

I jämförelsen framkommer flera intressanta 
omständigheter. Inte minst är det tydligt att 
många kommuner har en potential som är 
outnyttjad. Flera exempel på detta går att finna i 
kommungruppen A2, pendlingskommun nära en 
storstad. En kommun i denna grupp är Lilla 
Edet. 

På många områden presterar kommunen bättre 
än eller i nivå med genomsnittet, men en låg nivå 
av branschbredd i kombination med få 

förvärvsarbetande inom KIBS påverkar 
rankingen negativt. Det är i och för sig två 
områden som kan vara svåra för en kommun 
med en relativt liten befolkning att förändra. 
Däremot har kommunen haft positiv 
befolkningstillväxt, vilket tyder på att det finns 
ett ökat intresse för platsen, något som kan vara 
början på en positiv utveckling. 

När det gäller våra landsbygdskommuner med 
besöksnäring, grupp C9, sticker Eda ut. Eda 
presterar genomgående sämre än gruppen som 
helhet. Kommunen har en relativt hög andel 
yngre befolkning (under 55) men en låg nivå av 
förvärvsarbetande och integration av invånare 
födda utanför EU/EFTA vilket tyder på att det är 
något som inte fungerar på arbetsmarknaden. 
Kommungruppen presterar generellt bra och om 
Eda skulle få bukt med de problem som 
uppenbarligen finns på arbetsmarknaden är 
chansen också stor att kommunen skulle kunna 
få större utlopp för sin potential även inom 
andra områden.

Diskussionen ovan om Lilla Edet och Eda är 
exempel på något som kan göras för alla Sveriges 
kommuner. Det material vi har tagit fram gör det 
även enkelt att identifiera vilka kommuner som 
ligger i framkant inom vissa områden. Genom att 
studera dessa närmare skapas ett underlag med 
möjligheten att ”lära av de bästa”.
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WSP Advisory erbjuder kvalificerad rådgivning

Våra över 230 kvalificerade rådgivare arbetar med:

— Samhällsutveckling
— Stadsutveckling
— Transport och infrastrukturrådgivning
— Energi

WSPs strategiska rådgivning bygger på:

— Sakkunskap
— Förståelse för analys, utredning, planering, 

implementering, drift och utvärdering
— Samt kunskap för att få till förändring på riktigt
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Valbilaga 
– Robusta 
kommuner och 
en regional 
valanalys

Årets Regionernas kamp samman-
faller med att det är valår. Vi har 
av denna anledning valt att göra en 
regional valanalys. Fokus är på hur 
svenskarna röstade i det svenska 
riksdagsvalet 2018 uppdelat på 
kommunnivå. Detta resultat jämförs 
därefter med några av de variabler 
som ingår i Regionernas Kamp (t ex 
befolkningsutveckling) och vårt 
robusthetsindex. Vi ställer följande 
frågor:

I vilken typ av kommuner är 
partierna relativt starka? 

Vad karaktäriserar kommuner  
där partierna är relativt starka?

VALBILAGA
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Följande bilaga redovisar hur svenskarna röstade 
i det svenska riksdagsvalet 2018 uppdelat på 
kommunnivå. För att fånga om ett parti är 
”starkt” i en kommun har vi undersökt om 
partiet erhöll ett starkare stöd i den enskilda 
kommunen jämfört med det slutliga resultatet på 
riksnivå. Med andra ord innebär det att om parti 
X fick 15 procent i riksdagsvalet men 16 procent i 
den enskilda kommunen klassas partiet som 
starkt inom den specifika kommunen. 

I Figur 1 har vi sammanställt i hur många 
kommuner riksdagspartierna får relativt fler 
röster i kommunen jämfört med riksutfallet. Av 
figuren kan man konstatera: 

I vilken typ av kommuner är partierna relativt starka?

FIGUR 1 
Antal kommuner med ett högre stöd jämfört  
med valresultatet för respektive parti

— Sverigedemokraterna sticker ut och klassas 
som relativt starka inom 213 av Sveriges 290 
kommuner. Detta indikerar att SD är starka i 
många kommuner, men inte i de större mer 
befolkningstäta kommunerna. 

— Miljöpartiet har den lägsta stapeln (Figur 1) 
och partiet klassas som starkt i 40 
kommuner. Detta innebär det motsatta 
förhållandet och MP är typiskt starka i mer 
befolkningstäta och storstadsnära kommuner. 

— Vi ser även att SD, S, C och KD är starka i 
många kommuner, d v s landets många 
småkommuner är viktiga för dessa partier. 
 

— MP, M, V och L är starkare i de mer 
befolkningstäta kommunerna
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VALBILAGA
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I figur 2 har vi sammanställt ovan information 
per kommungrupp och redovisar hur mycket 
högre eller lägre andel kommunerna har fått i 
riksdagsvalet jämfört med det totala utfallet i 
riksdagsvalet. Till exempel har SD 4,2%-enheter 
lägre andel i kommungrupp A1 (storstäderna), 
medan t ex MP har 2,3%-enheter högre andel i 
storstäderna.

Av figur 2 kan man utläsa följande:

— Moderaterna har ett starkt stöd i storstäderna 
med omnejd, exempelvis har de nästan 6 
procent större stöd, i genomsnitt, i en A2-
kommun jämfört med rikssnittet. Å andra 
sidan är stödet för partiet lägre än rikssnittet 
för samtliga kommungrupper inom B och C. 
Moderaterna erhöll drygt 8 procent lägre 
stöd, i genomsnitt, för en C8-kommun.

— M, MP och L är starka i storstäderna, men 
inte lika starka i förorterna till storstäderna. 
För V är förorterna i snitt svagare områden 
(här finns det dock variation V är stark i vissa 
förorter) 

— SD, C och S är starka utanför storstäderna och 
på landsbygden. SD är relativt starkast i B4 
och C6-kommuner (dvs pendlingskommuner 
utanför större och mindre städer). S är 
relativt starkas på landsbygden och svagast i 
förorterna till storstäderna. C är relativt 
starkast i landsbygdskommuner med 
besöksnäring. 

— KD och V varierar i störst utsträckning och 
har inget lika tydligt mönster, även om 
Vänsterpartiet är större än rikssnittet i 
samtliga storstadskommuner (A1).

SD S C KD MP M V L

A1 -4,2% -2,7% -1,3% -1,6% 2,3% 0,6% 5,0% 1,4%

A2 1,1% -5,9% -0,4% 0,7% -0,1% 5,6% -2,1% 1,3%

B3 -1,3% 2,6% -0,6% 0,0% 0,1% -0,8% 0,1% -0,1%

B4 6,5% 0,7% 0,5% 0,6% -1,5% -2,6% -2,4% -1,6%

B5 3,6% 4,6% 1,6% 0,3% -1,9% -4,6% -1,5% -2,0%

C6 1,3% 4,5% 0,5% 0,1% -1,1% -2,3% -1,3% -1,4%

C7 6,6% 2,4% 0,3% 1,1% -1,9% -3,8% -2,3% -2,2%

C8 2,0% 8,5% 2,0% -0,1% -2,4% -7,8% 0,6% -2,8%

C9 3,5% -0,2% 3,1% 0,7% -1,5% -2,8% -1,1% -1,8%

FIGUR 2 
Genomsnittlig ”över/under-resultat” i kommunerna jämfört med riksdagsvalet. 
Uppdelat på olika kommungrupper
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Kommungrupper

A1. Storstäder C6. Mindre stad/tätort

A2. Pendlingskommun nära storstad C7. Pendlingskommun nära mindre stad/tätort

B3. Större stad C8. Landsbygdskommun

B4. Pendlingskommun nära större stad C9. Landsbygdskommun med besöksnäring 

B5. Lågpendlingskommun nära större stad
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FIGUR 3 
Korrelation mellan partiernas utfall i riksdagsvalet 
på kommunal nivå och ett antal robusthetsvariabler

För att analysera vad som karaktäriserar 
kommuner där partierna är relativt starka har en 
korrelationsanalys genomförts. De beräknade 
korrelationerna visar på samband, positiva eller 
negativa, mellan ett parti och ett urval av de 
variabler som har legat till grund för det 
beräknade robusthetsindexet. Korrelationen kan 
anta ett värde mellan -1 till 1, där korrelationen 
är som starkast vid -1 samt 1 och som svagast vid 
0. En korrelation på -0.8 är exempelvis ett 
exempel på en starkt negativ korrelation 
samtidigt som en korrelation på 0,1 påvisar en 
väldigt svag positiv korrelation. Korrelation 
mäter samvariation, d v s om två variabler har 
höga värden för samma observationer och låga 
för samma observationer så föreligger en positiv 
korrelation. Korrelation mäter inte kausalt 
samband, d v s att den ena variabeln förklarar 
den andra. Vad korrelation visar på är en 
indikation på samband. Närmare analys behövs 
för att fullt ut förstå de kausala sambanden.

Blå färg indikerar ett starkt positivt eller 
negativt samband (korrelation>0.5 eller -0.5<), 
rosa färg indikerar ett svagt samband 
(korrelation mellan -0.3 och 0.3) och röd färg 
indikerar ett samband på medelnivå (-0.5 till -0.3 
eller 0.3 till 0.5).  

Vad karaktäriserar kommuner där partierna är relativt starka?

— Tabell 1 påvisar svag korrelation för både V 
och KD mot samtliga variabler. Dvs det finns 
inget tydligt samband mellan en kommuns 
karaktäristika och utfallet i riksdagsvalet 

— Den starkaste positiva korrelation påvisas för 
Moderaterna och Liberalerna och andelen 
invånare med eftergymnasial utbildning. Det 
tyder på att invånare som röstar på 
Moderaterna och Liberalerna i hög grad även 
har en eftergymnasial utbildning. 

— Den starkaste negativa korrelationen påvisas 
mellan Socialdemokraterna och värdet på 
robusthetsindex. Kommuner har olika 
förutsättningar och utmaningar och 
kommuner med en viss typ av utmaning 
tenderar att, i större utsträckning, rösta på en 
viss typ av parti. För Socialdemokraterna kan 
man således konstatera att de är relativt 
starka i ”landsbygdssverige” kommuner som 
också har större utmaningar när det gäller 
befolkningsutveckling, åldrande befolkning 
och andel med högre utbildning.  

— M, MP, L och V har, i varierande utsträckning, 
en positiv korrelation i förhållande till den 
totala befolkningen i en kommun, vilket 
indikerar att ju en större kommun desto fler 
röster på partiet. SD, C, KD och S har det 
omvända vilket indikerar motsatsen. 

Total  
bef.

Bef. 
förändr.

Yngre  
än 55

Förvärv. 
intensitet

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

C -0,1 -0,2 -0,3 0,3 0,0 -0,1 0,0 -0,1

L 0,4 0,6 0,6 0,1 0,8 0,6 0,7 0,8

KD -0,1 0,1 0,1 0,2 0,0 -0,2 0,1 0,1

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

V 0,3 -0,2 -0,1 0,0 0,0 0,2 -0,1 -0,1

MP 0,5 0,6 0,6 0,1 0,8 0,6 0,6 0,7

SD -0,3 -0,1 -0,2 -0,2 -0,5 -0,4 -0,4 -0,4

Andel 
med efter-
gymnasial 
utbild. 2021

Andel KIBS 
förvärvs-
arbetare 

2020

Genom-
snittligt 

meritvärde 
åk9 20/21

Robust-
hetsindex 

2022
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Figur 4 sammanfattar ovan analys genom att 
identifiera vilka kommuntyper de olika partierna 
är starkast. ”Storstadspartierna” M, L , MP och V 
är starka i storstäderna eller i dess förorter. S, SD 
C och KD är relativt starka i mindre orter eller 
på landsbygden. 

En implikation av denna analys är att M, L, MP 
och V har en fördel i att de befinner sig i de delar 
som under de senaste decennierna har haft en 
relativt stark utveckling, medan ”mindre orter/
landsbygds” partierna befinner sig i regioner som 
har haft en relativt svagare utveckling och som 
är mindre robusta. En annan implikation är att 
det finns två valrörelser som behöver utkämpas. 
Den ena handlar om ”mer åt höger” och ”mer åt 
vänster” i våra storstäder och en annan är 
samma uppdelning i mindre orter och på 
landsbygden. En ytterligare implikation är att 
partierna som är svaga i de större städerna 

kommer att behöva tydliggöra sina 
”storstadsbudskap” om de ska komma åt de stora 
befolkningsgrupperna. Samtidigt ser vi en viss 
tendens till utflyttning från våra storstäder, 
vilket skulle kunna gynna de partier som är 
relativt starkare utanför storstäderna.

En sista implikation är att vi Sverige har en 
relativt besvärlig parlamentarisk situation på 
riksnivå. Frånvaron av tydliga majoriteter kan 
försämra möjligheten att ta viktiga beslut som 
bidrar till att stärka Sveriges robusthet. Om den 
nationella politiken t ex inte kan samlas kring 
frågor om ett stabilt och välfungerande 
energisystem, förutsättningar för en väl 
fungerande arbetsmarknad eller en god 
försvarsberedskap då finns en risk att många av 
de stora utmaningar som Sverige står inför inte 
kommer att lösas.  

Karaktär Parti
Kommuntyp där 

partiet är starkast
Robusthetsindex  
för kommuntypen

Storstäder

M A2 110

L A1 111

V A1 111

MP A1 111

Mindre orter och 
landsbygd

SD C7 58

S C8 57

C C9 72

KD C7 58

VALBILAGA
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