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Förord

Sveriges Nya Geografi har utkommit årligen sedan 1998 och årets publikation är följaktligen den 
tjugonde i ordningen. Bakom publikationen står Arena för Tillväxt och konsultföretaget Sweco. 
Arena för Tillväxt är ett samarbete mellan Swedbank, ICA och Sveriges Kommuner och Landsting. 
Syftet med Sveriges Nya Geografi är att med hjälp av kartor och analyser lättöverskådligt illustre-
ra mönster och utvecklingstendenser i Sveriges kommuner och på så sätt bidra till fortsatt debatt 
om tillväxtfrågor.

Temat för årets upplaga av Sveriges Nya Geografi är hållbarhet och dess betydelse för lokal och 
regional utveckling. Förutom några kartor som visar på grundläggande förutsättningar för håll-
barheten i kommunerna speglar kartorna olika aspekter på ekonomisk, social och miljömässig 
hållbarhet. Årets mittuppslag innehåller en beskrivning och illustration av de globala målen för 
hållbar utveckling och BRP+. Kommuner, landsting och regioner kan använda de globala målen 
och BRP+ som inspiration och stöd i arbetet med att fastställa mål och indikatorer för uppföljning 
av hållbarhetsarbetet. Längst bak i skriften finns kartor över Sverige samt Sveriges Kommuner 
och Landstings kommungruppsindelning.

Sveriges Nya Geografi går att ladda ner som PDF på www.arenafortillvaxt.se eller www.sweco.se. 
Välkommen att ladda ner kartorna för vidare läsning och användning. Glöm inte att ange källa. 
På Arena för Tillväxts hemsida finns dessutom Tillväxtkartan och Tillväxtguiden som kan användas 
för att göra egna kartor och diagram. 

Med önskan om intressant läsning!

Katrien Vanhaverbeke
Arena för Tillväxt

Mats Hermansson
Sweco 



Inledning
Hållbar utveckling kan beskrivas som en utveckling där dagens behov tillgodoses utan att äventyra 
kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Det lokala samhället och kommunernas 
förmåga att ta tillvara på lokala och regionala tillgångar (ekonomiskt kapital, humankapital, socialt kapital 
och naturkapital) och att anpassa sig till strukturförändringar i omvärlden är viktigt för omställningen till 
ett samhälle som utvecklas på ett hållbart sätt. Samtidigt är relationen mellan ekonomisk, social och 
miljömässig hållbarhet komplex. Det finns såväl synergier som målkonflikter dem emellan. 

Megatrender som påverkar hållbarhetsarbetet
Urbanisering, globalisering och digitalisering är tre globala 
megatrender som påverkar kommunernas förutsättningar 
för hållbar utveckling. Befolkningsutvecklingen visar på en 
kraftig tillväxt i storstadsregioner och större städer och en 
minskning i framförallt glesa landsbygdskommuner. Det är 
en trend som pågått i decennier. Storstäder och större städer 
har goda förutsättningar att konkurrera i en global kunskap-
sintensiv ekonomi. De utgör kärnan i lokala arbetsmarknader 
och är både diversifierade och specialiserade samtidigt som 
tillgängligheten är hög. De mest sårbara kommunerna kän-
netecknas istället av ett stort beroende av enskilda företag, 
mindre goda pendlingsförutsättningar, låg andel av befolk-
ningen i arbete, generellt sämre lokalt företagsklimat och en 
lägre omfattning på företagandet. Parallellt med den ökade 
urbaniseringen och globaliseringen är digitaliseringen en 
megatrend som förändrar samhället, näringslivet och den 
offentliga sektorn i allt snabbare takt. Kommuners anpass-
nings- och utvecklingsförmåga har stor betydelse för deras 
möjligheter att utvecklas på ett hållbart sätt. 

Utmaningar i kommunernas hållbarhetsarbete
Det finns många utmaningar i kommunernas strävan efter 
ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart samhälle. 
Den ekonomiska hållbarheten är viktig för såväl tillväxtkom-
muner som kommuner med stora strukturella utmaningar. 
En god ekonomisk hushållning i hela kommunkoncernen har 
betydelse för den ekonomiska hållbarheten. Många kom-
muner står inför ökade investeringsbehov på grund av ökad 
nybyggnation och ett omfattande renoveringsbehov. Samti-
digt finns utmaningar med en åldrande befolkning och om-
fattande integrationsutmaningar. En stor del av investering-
arna kommer att finansieras genom ökad upplåning. Ökade 
räntekostnader och korta kapitalbindningstider riskerar att 
ha en negativ påverkan på kommunernas ekonomiska re-
sultat samtidigt som osäkerhet kring varaktigheten i befolk-
ningstillväxten, framförallt i små kommuner som tagit emot 
många nyanlända, gör investeringsbeslut svåra.

Arbetslöshet och långtidsarbetslöshet utgör särskilt stora 
utmaningar för den sociala hållbarheten. Ofta ligger struk-
turella orsaker till grund för denna problematik, såsom till-
gänglighet till stora arbetsmarknader, näringsstrukturer och 
utbildningstraditioner. Kommunerna har stor rådighet över 
såväl grundskola som gymnasieskola och vuxenutbildning. 
Då en gymnasieexamen är nyckeln till ett arbete är utbild-
ning ett prioriterat utvecklingsområde i många kommuner. 
Långtidsarbetslöshet leder till sämre ekonomisk och social 
hållbarhet, bland annat i form av ett minskat skatteunder-
lag och bristande engagemang i lokalsamhället. Bristande 
engagemang tar sig bland annat i uttryck genom ett lägre 
valdeltagande. Valdeltagandet varierar kraftigt inom många 
kommuner, särskilt i storstäderna. Socioekonomiskt starka 
kommuner  har generellt sett ett högt valdeltagande. 

Klimatförändringarna är en ödesfråga för världen. Utsläppen 
av de produktionsrelaterade växthusgaserna har sjunkit de 
senaste åren i nästan alla kommuner. Minskningen har varit 
störst i storstäder och större städer, där utsläppsnivåerna per 
capita är jämförelsevis låga. Statistiken tar dock inte hänsyn 
till utsläpp som vår konsumtion genererar i andra länder. De 
senaste fem åren har avfallsmängden i Sverige ökat med 19 
kilo per person. Mängden insamlat hushållsavfall och ande-
len återvunnet avfall varierar kraftigt mellan kommunerna. 

Kommuner kan bidra till hållbar utveckling
För kommunerna är det viktigt att sätta realistiska målsätt-
ningar för hållbarhetsarbetet utifrån de egna förutsättning-
arna. Det är samtidigt viktigt att målen är mätbara så att 
kommunerna kan mäta sina framsteg. Förutom åtgärder i de 
egna verksamheterna kan kommunerna använda samhälls-
planeringen och upphandling för att påverka hur andra ak-
törer agerar. Regional och mellankommunal samverkan kan 
också främja hållbarhetsarbetet. 

Även om helhetsansvaret för omställningen till ett hållbart 
samhälle inte åligger kommunerna har de rådighet över fle-
ra av verktygen. Det politiska och administrativa ledarskapet 
har stor betydelse för förmågan till en god ekonomisk hus-
hållning. För att de ökade investeringarna inte enbart ska 
finansieras genom höjda skatter och ökad belåning krävs 
effektiviseringar i kommunala verksamheter. Den digitala in-
frastrukturen behöver stärkas och kompetensen öka för att 
digitaliseringen ska kunna bidra till effektiviseringarna. Den 
regionala nivån är viktig för att främja ökad digitalisering, ef-
tersom kommunerna har olika god kapacitet att bedriva ett 
strukturerat förändringsarbete. 

Det behövs åtgärder inom flera politikområden på statlig, re-
gional och kommunal nivå för att stärka omställningsförmå-
gan och minska sårbarheten. Förmågan att få nyanlända och 
unga i arbete har stor betydelse för kommunernas ekonomis-
ka och sociala hållbarhet. Utanförskapet har ett högt pris och 
kommuner bör därför arbeta aktivt för att öka valdeltagan-
det och engagemanget för den lokala utvecklingen i områ-
den där valdeltagandet och tilliten är låg. Allt fler kommuner 
testar nya former för medborgardialog.

Kommuner bidrar också till att bekämpa klimatförändringar-
na. Dels genom åtgärder för att minska de utsläpp som den 
egna verksamheten genererar, men också andra aktörers mil-
jö- och klimatpåverkan genom samhällsplaneringen, exem-
pelvis genom att bygga ut kollektivtrafiken och att bygga bo-
städer i kollektivtrafiknära lägen. Hushållens avfall är en viktig 
fråga där kommunerna kan främja delningsekonomi och 
underlätta återvinning genom fastighetsnära återvinnings-
stationer och strategiskt placerade återvinningscentraler. 
Digitaliseringen är även viktig för att stärka den miljömässiga 
hållbarheten genom optimering av resursanvändningen.
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Kraftig befolkningstillväxt i flera regioner och
kommuner
I kartan framgår befolkningsutvecklingen i kommunerna 
mellan 2013 och 2016. Under den perioden ökade befolk-
ningen i Sverige med 3,6 procent. I vanlig ordning återfinns 
flera av de mest snabbväxande kommunerna i storstadsre-
gionerna, varav de flesta ligger i Stockholms län. I Sundby-
berg och Knivsta ökade folkmängden med över tio procent. 
Upplands-Bro, Järfälla, Solna och Lilla Edet växte med mer än 
sju procent. Ett antal kommuner i gruppen större städer ut-
märker sig också med hög befolkningstillväxt. Folkmängden 
i Helsingborg, Halmstad, Uppsala, Örebro, Växjö och Norrkö-
ping ökade med över fyra procent. 

Det finns några sammanhängande områden av kommuner 
med en befolkningstillväxt över fyra procent. I Jönköpings 
län, Kalmar län och Kronobergs län gäller det Växjö, Nässjö, 
Eksjö, Hultsfred, Högsby, Nybro, Kalmar, Emmaboda, Lesse-
bo, Älmhult och Markaryd. I södra Halland var befolknings-
tillväxten kraftig i Hylte, Falkenberg, Halmstad och Laholm. 
I norra Västra Götaland utmärker sig Bengtsfors, Åmål och 
Mellerud och strax söderut även Uddevalla och Vänersborg. 

Det finns också en tydlig skillnad mellan den norra och den 
södra halvan av landet där befolkningstillväxten generellt 
sett varit högre i den södra. I norra Sverige uppvisar de fles-
ta kustkommunerna en svagt positiv befolkningsutveckling, 
medan de flesta kommunerna i inlandet minskar. Åre och 
Östersund är de tydligaste undantagen. 

Olika drivkrafter bakom befolkningstillväxten 
Även om folkmängden ökade i 271 av landets 290 kommu-
ner under 2016 finns stora skillnader i fråga om befolknings-
tillväxtens drivkrafter. Förändringen i folkmängden i en kom-
mun beror på summan av födelsenetto (antalet födda minus 
antalet avlidna), inrikes flyttnetto (antalet inrikes inflyttare 
minus antalet inrikes utflyttare) och utrikes flyttnetto (antalet 
invandrare minus antalet utvandrare). 

I storstadsregionerna är utrikes flyttnetto och födelsenetto de 
viktigaste drivkrafterna medan inrikes flyttnetto inte förklarar 
mer än cirka en tiondel av befolkningstillväxten. I Stockholm, 
Göteborg och Malmö är inrikes utflyttning större än inrikes 
inflyttning. En del av utflyttningen från storstäderna tillfaller 
andra kommuner i storstadsregionerna, vilket innebär att 
inrikes flyttnetto är en viktig orsak till befolkningstillväxten i 
flera av storstadsregionernas pendlingskommuner. För stor-
stadsregionerna som helhet har dock inrikes flyttnetto en 
liten betydelse för befolkningstillväxten. Det är med andra 

ord demografiska förändringar och invandring som driver 
befolkningstillväxten i storstadsregionerna snarare än inflytt-
ning från andra delar av landet. 

Bland större städer tenderar befolkningstillväxten i huvudsak 
bestå av ett positivt inrikes och utrikes flyttnetto. Samtliga av 
dessa 21 kommuner har även ett positivt födelsenetto som 
bidrar till befolkningstillväxten om än i mindre utsträckning. 

Befolkningstillväxten i landsbygdskommuner och andra 
kommuner med låg pendling till större städer drivs av netto-
inflyttning. I många landsbygdskommuner är födelsenettot 
negativt (fler avlidna än födda). Detta kompenseras framfö-
rallt genom ett positivt utrikes flyttnetto, men även av ett 
positivt inrikes flyttnetto. 

Varaktigheten i befolkningstillväxten betydelsefull 
för investeringsbesluten
Stora förändringar i befolkningens storlek över kort tid inne-
bär påfrestningar för en kommun. I krympande kommuner 
minskar skattebasen, vilket innebär att kommunens fasta 
kostnader belastar allt färre skattebetalare. En snabb befolk-
ningstillväxt medför å andra sidan kapacitetsbrister och ett 
stort behov av investeringar i transportinfrastruktur, bostä-
der och offentlig service. Dessa kostnader uppstår många 
gånger tidigare än de ekonomiska fördelarna i form av ökade 
skatteintäkter. Befolkningstillväxt är dock en mer angenäm 
utmaning än en stadigt krympande folkmängd. 

Även om nästan alla kommuner har en positiv befolknings-
tillväxt idag är förutsättningarna för planering och investe-
ringsbeslut olika. I storstadsregioner och större städer där 
befolkningsutvecklingen har pågått i decennier och drivs av 
flera faktorer är förutsägbarheten större. Risken är därmed 
relativt låg, vilket underlättar investeringsbesluten. 

Invandringen har medfört att trenden med en tidigare krym-
pande folkmängd har brutits i flera mindre landsbygdskom-
muner och lågpendlingskommuner. Den reella ökningen 
i antalet invånare är dessutom ännu större än vad befolk-
ningsstatistiken visar, eftersom de asylsökande inte ingår i 
den. Förändringar i omvärlden, åtstramningar i migrations-
politiken och sekundäromflyttningen bland nyanlända är 
emellertid faktorer som på sikt kan innebära en återgång till 
ett ”normalläge” med krympande befolkning i flera kommu-
ner. Ovissheten kring befolkningstillväxtens varaktighet gör 
det svårt att fatta beslut om långsiktiga investeringar.

Befolkningstillväxtens nya geografi
I januari 2017 uppnådde folkmängden i Sverige tio miljoner invånare och allt fler kommuner uppvisar en 
befolkningsökning. I början av 2010-talet växte befolkningen i ungefär hälften av Sveriges 290 kommuner. 
År 2016 var motsvarande antal 271 stycken. Befolkningstillväxten i storstäderna, i pendlingskommuner 
till storstäder och i större städer beror framförallt på födelsenetto och utrikes flyttnetto medan tillväxten 
i lågpendlingskommuner och landsbygdskommuner framförallt beror på utrikes flyttnetto. Förändringar 
i omvärlden, åtstramningar i migrationspolitiken samt sekundäromflyttningen bland nyanlända är några 
faktorer som skulle kunna medföra en återgång till ett ”normalläge” med krympande befolkning i flera 
kommuner. Osäkerheten kring varaktigheten i befolkningstillväxten försvårar bland annat kommunernas 
investeringsbeslut. 
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Befolkningstillväxtens nya geografi

4,1 till 12,0 % (65 st.)

0,1 till 2,5 % (99 st.)

-3,7 till 0,0 % (29st.)

2,6 till 4,0 % (97 st.)

KARTAN VISAR

Befolkningsutvecklingen 2013-2016, 
i procent. 

Datakälla: SCB. 

VÄRDEN

1. Sundbyberg
2. Knivsta
3. Hylte
4. Nykvarn
5. Lessebo

12,0 %
11,2 %
 9,5 %
9,5 %
8,7 %

1. Övertorneå
2. Arjeplog
3. Pajala
4. Sorsele
5. Gällivare

-3,7 %
-3,5 %
-2,9 %
-2,3 %
-2,1 %

3,6 %
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Tillväxtverket och Svenskt Näringsliv har i rapporten ”Sårbara 
kommuner 2016” analyserat kommuners sårbarhet mot bak-
grund av hur känsliga de är för en företagsnedläggning eller 
kraftig nedskärning. Arbetet har resulterat i ett sammanvägt 
sårbarhetsindex som baseras på beroendet av enskilda till-
verkande företag och tjänsteföretag, pendling, andelen i ar-
bete, det lokala företagsklimatet och företagandets omfatt-
ning.1 De 100 kommuner med högst sammanvägd sårbarhet 
har delats in i genuint sårbara kommuner, kommuner med 
medelhög sårbarhet samt kommuner med måttlig sårbarhet. 
Ju högre indexvärde, desto högre är sårbarheten. I kartan 
framgår utfallet av sårbarhetsindexet.

Störst sårbarhet i bruksorter och traditionella 
industriregioner 
Sårbarheten är särskilt hög i vissa delar av landet. Ett dussin-
tal kommuner i Bergslagen med omnejd räknas som genuint 
sårbara och ytterligare några som måttligt sårbara. De fyra 
mest sårbara kommunerna enligt index – Hällefors, Fagersta, 
Ludvika och Skinnskatteberg – ligger i Bergslagen. Ett ut-
märkande drag för de genuint sårbara kommunerna är höga 
indexvärden på samtliga parametrar i indexet, även om vis-
sa kommuner har något bättre pendlingsförutsättningar än 
andra. I Bergslagens fall finns traditionellt många bruksorter 
med en dominerande arbetsgivare inom tillverkningsindu-
strin, vilket innebär att ett enskilt företagsbeslut kan få sto-
ra lokala konsekvenser. Det gäller även i gränslandet mellan 
Västra Götaland och Värmland där några av de mest sårbara 
kommunerna är belägna.

Andra områden med sårbara kommuner är glasriket med 
omnejd i östra Småland samt delar av Blekinge. I Olofströms 
fall beror sårbarheten primärt på ett starkt beroende av for-
donsindustrin. Det finns även sammanhängande områden 
med sårbara kommuner i norra Sverige. I Norrbotten handlar 
det om kommuner som Övertorneå, Kalix, Haparanda, Över-
kalix och Pajala. Efter finanskrisen har låga metallpriser pres-
sat gruvindustrin, även om priserna börjar vända uppåt. 

Det finns också utpräglade industriregioner som inte alls ka-
raktäriseras som sårbara. Gnosjöregionen2 i västra Småland 
är ett exempel där varken Gnosjö, Gislaved, Vaggeryd eller 
Värnamo räknas till de sårbara kommunerna. I dessa kom-
muner består företagsstrukturen av många mindre företag, 
vilket minskar beroendet av enskilda företag. Beroendet av 
omvärlden är likväl stort. 

För mindre landsbygdskommuner är det inte självklart att låg 
sårbarhet är bättre än en hög sårbarhet. För små varuprodu-

cerande kommuner går sårbarhet hand i hand med en pro-
duktiv specialisering som ger goda inkomster och en hög 
skattekraft.

Lägst sårbarhet i storstadsregioner och i större 
städer 
Sårbarheten är i genomsnitt lägst bland kommunerna i stor-
stadsregionerna följt av de större städerna. Att storstäderna 
sammantaget faller väl ut beror i huvudsak på en stor och di-
versifierad arbetsmarknad. Stockholms placering i index är 11, 
Göteborgs placering är 31 och Malmös placering är 75. Den 
låga andelen personer i arbete är en förklaring till att Malmös 
indexvärde är sämre. Sårbarheten är generellt sett även låg i 
storstädernas pendlingskommuner. Samtliga fem kommuner 
med lägst indexvärde är pendlingskommuner till Stockholm. 
Indexvärdet i Lilla Edet och Bollebygd i Västra Götaland ligger 
dock så högt som 227 respektive 166, vilket främst förklaras 
av ett stort beroende av enskilda företag och antingen lågt 
företagande eller ett mindre gott företagsklimat.  

Bland de större städerna utmärker sig Helsingborg (30) och 
Växjö (33) med låg sårbarhet, främst beroende på ett diver-
sifierat näringsliv. De ligger dessutom relativt väl till gällan-
de de företagsinriktade faktorerna. Södertälje räknas som en 
kommun med medelhög sårbarhet (245), vilket beror på be-
roendet av Astra Zeneca och Scania. I händelse av nedlägg-
ning eller kraftiga nedskärningar har Södertälje dock fördel 
av närheten till Stockholm. 

Mindre städer är i genomsnitt mer sårbara än större städer 
beroende på en mindre arbetsmarknad. Sårbarheten är dock 
inte lika hög som i landsbygdskommuner. Bland landsbygd-
skommunerna är sårbarheten i genomsnitt lägre för de som 
har besöksnäringsprofil, vilket särskilt gäller Åre (34), Rättvik 
(53) och Tanum (81). 

Ett regionalt och lokalt arbete kan stärka omställ-
ningsförmågan
Den regionala och lokala nivån kan och bör arbeta på olika 
fronter för att minska sårbarheten. Inom utbildningsområdet 
kan vidareutbildning, kompetensutveckling samt anpass-
ningar i kursutbudet på sikt stärka företagens konkurrens-
kraft. Utbyggnad av infrastruktur och förstärkning av kollek-
tivtrafiken kan stärka pendlingsförutsättningarna och leda till 
att invånarna får tillgång till en större och mer diversifierad 
arbetsmarknad. Inom näringslivsområdet kan förbättringar i 
företagsklimatet leda till ett starkare och ett mer utvecklings-
inriktat näringsliv. 

Sårbara kommuner i globaliseringens tid
Globaliseringen är en av de stora megatrenderna som formar samhällsutvecklingen där en kombina-
tion av teknologiska, ekonomiska, legala, sociala och kulturella förändringar har lagt grunden för ökade 
gränsöverskridande varu- och kapitalflöden. Den tilltagande konkurrensen mellan länder har medfört 
ett ökat kunskapsinnehåll i näringslivet, vilket har gynnat storstadsregioner och högskoleorter där stor-
leken och diversifieringen på arbetsmarknaden innebär ett skydd mot strukturförändringar i enskilda 
branscher. I kontrast till detta har nedläggning av fabriker och stora arbetsplatser i traditionella industri-
regioner bidragit till ekonomisk tillbakagång. I ett långsiktigt perspektiv kan detta leda till ökad arbets-
löshet, ohälsa och förlorad framtidstro. Ett regionalt och lokalt omställningsarbete kan stärka förmågan 
till strukturomvandling.
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Sårbara kommuner i globaliseringens tid

1 till 189 (190 st.)

225 till 257 (33 st., medelhög sårbarhet)

258 till 290 (33 st., genuin sårbarhet)

190 till 224 (34 st., måttlig sårbarhet)

KARTAN VISAR

Sårbarhetsindex baserat på beroendet av 
enskilda tillverkande företag och tjänste-
företag, pendling, andelen i arbete, det 
lokala företagsklimatet och företagandets 
omfattning. Ett högt indexvärde innebär 
hög sårbarhet.

Datakälla: Svenskt Näringsliv och 
Tillväxtverket.

VÄRDEN

1. Nacka
2. Solna
3. Sollentuna
4. Täby
5. Österåker

1
2
3
4
5

1. Hällefors
2. Fagersta
3. Ludvika
4. Skinnskatteberg
5. Olofström

290
289
288
287
286
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År 2020 ska 95 procent av hushållen ha tillgång till 
snabbt bredband
I regeringens bredbandsstrategi ”Sverige helt uppkopplat 
2025 – en bredbandsstrategi” anges att målsättningen till 
2020 är att 95 procent av alla hushåll och företag bör ha till-
gång till bredband om minst 100 Mbit/s. Den 1 oktober 2016 
uppgick andelen hushåll med tillgång till fast bredband om 
minst 100 Mbit/s (faktiskt hastighet) till 73,3 procent enligt 
Post- och telestyrelsen, PTS. Motsvarande andel bland ar-
betsställen var 63,1 procent.

PTS anser att det är möjligt att nå målet till 2020. Det förut-
sätter emellertid att investeringarna fortsätter på liknande ni-
våer som under de senaste två åren, vilket är en något högre 
investeringsnivå än i myndighetens prognos.

Stora skillnader i tillgång till snabbt bredband i 
landet
I kartan framgår tydligt att andelen hushåll med tillgång till 
snabbt bredband är särskilt hög i storstäder, flera pendlings-
kommuner nära storstäder samt större städer. De 23 kom-
muner med högst andel hushåll som har tillgång till snabbt 
bredband tillhör någon av dessa tre kommungrupper. Av de 
tre storstäderna är andelen högst i Stockholm (96,9%) följt av 
Göteborg (92,1%) och Malmö (90,9%). Den högsta andelen i 
riket har Sundbyberg där 98,3 procent av hushållen har till-
gång till snabbt bredband följt av Solna med 97,8 procent. 

Nästan samtliga kommuner bland större städer tillhör den 
fjärdedel av kommunerna med högst andel hushåll med till-
gång till snabbt bredband. Andelen är högst i Umeå (89,4%), 
Lund (87,6%) och Uppsala (87,1%) och lägst i Borås (63,4%), 
Jönköping (70,7%) och Sundsvall (70,9%). 

I kartan framgår tydligt hur andelen tenderar att vara hög i 
större städer medan andelen är väsentligt lägre i kranskom-
munerna, även om det finns tydliga undantag (till exempel 
Hällefors med en andel om 81,6 procent). I södra Norrland 
är andelen hushåll med tillgång till snabbt bredband hög i 
kustkommuner och lägre i inlandet. Flera inlandskommuner 
i Norrbotten och Västerbotten ligger dock högt eller mycket 
högt. I Lycksele uppgår andelen till 77,4 procent och i Malå 
till 74,0 procent. 

Befolkningstäthet förklarar inte hela variationen i 
tillgången till snabbt bredband
Befolkningstäthet är en gynnsam förutsättning för bred-
bandsutbyggnad eftersom kostnaden för anslutning kan för-
delas på fler enheter. Sambandet mellan andelen hushåll i en 
kommun som har tillgång till snabbt bredband och andelen 

invånare som bor i tätorter4 (den s.k. tätortsgraden) är dock 
inte särskilt starkt. Tätortsgraden förklarar drygt en tredjedel 
av variationen i andelen av hushållen som har tillgång till 
snabbt bredband. Surahammar, Bromölla, Öckerö, Bjuv och 
Orsa är kommuner som har en låg andel hushåll med tillgång 
till snabbt bredband i förhållande till tätortsgraden, medan 
Gotland, Sunne, Tanum och Bjurholm är exempel på kom-
muner med hög andel. En slutsats av detta är att politiska 
ambitioner för bredbandsutbyggnad och handlingskraft kan 
åstadkomma resultat. 

IT-infrastrukturen är ett viktigt verktyg i 
kommunernas hållbarhetsarbete
Sveriges decentraliserade välfärdsmodell gör att kommu-
nerna blir centrala för digitaliseringen av samhället och det 
behövs en bra IT-infrastruktur för att utveckla samhället i en 
mer hållbar riktning. I ett ekonomiskt hållbarhetsperspektiv 
är en väl utbyggd IT-infrastruktur betydelsefull för det regi-
onala och lokala näringslivets konkurrenskraft. Den digitala 
infrastrukturen är även central för framväxten av smarta och 
hållbara städer där stora datamängder möjliggör effektivise-
ring av transporter, energi och andra resurser, men också för 
att tillhandahålla service på nya innovativa sätt i mer glesbe-
folkade regioner. IT kan även användas för att öka medbor-
garnas delaktighet i samhällsplaneringen. 

Regionerna är viktiga för digitaliseringen i 
kommunerna
Många kommuner saknar resurser att självständigt driva ett 
utvecklingsarbete och den regionala nivån har därför stor 
betydelse för digitaliseringen av samhället. När det gäller 
infrastrukturen har regeringen beslutat om införande av sär-
skilda bredbandskoordinatorer på länsnivå som under peri-
oden 2015-2020 ska arbeta för bredbandsutbyggnad i det 
egna länet. 

Utifrån ett strategiskt perspektiv är de regionala digitala 
agendorna ett viktigt verktyg. Den regionala nivån har även 
en viktig roll att spela organisatoriskt och kompetensmässigt 
då mindre kommuner många gånger saknar resurser för att 
genomdriva ett mer genomgripande digitaliseringsarbete. 
Digitala Västerbotten är ett gott exempel på ett regionalt 
samarbete som har bidragit till en god tillgänglighet till 
snabbt bredband i mer glest befolkade kommuner. 

Snabbt bredband för ökad digitalisering
Tillgången till en god IT-infrastruktur och snabbt bredband är en nödvändig förutsättning för Sveriges 
innovations- och konkurrenskraft samt möjligheten att erbjuda och ta del av samhällsservice. En högre 
överföringskapacitet behövs mot bakgrund av digitaliseringen och framväxten av sakernas internet3. 
Regeringens mål är att 95 procent av hushållen har tillgång till snabbt bredband år 2020. Andelen är klart 
högre i storstadsregioner och större städer jämfört med andra kommuner. Skillnaden i befolkningstäthet 
förklarar däremot inte hela variationen. Ett politiskt arbete för bredbandsutbyggnad kan åstadkomma 
resultat. Kommuner och regioner är centrala aktörer i såväl bredbandsutbyggnaden som digitaliseringen 
av samhället.
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Snabbt bredband för ökad digitalisering

70,0 till 98,3 % (72 st.)

43,0 till 57,9 % (76 st.)

16,0 till 42,9 % (73 st.)

58,0 till 69,9% (69st.)

KARTAN VISAR

Andelen hushåll med tillgång till fast bred-
band om minst 100 mbit/s (faktiskt hastig-
het) den 1 oktober 2016, i procent.

Datakälla: PTS. 

VÄRDEN

1. Sundbyberg
2. Solna
3. Stockholm
4. Tyresö
5. Upplands Väsby

98,3 %
97,8 %
96,9 %
94,9 %
94,8 %

1. Surahammar
2. Mellerud
3. Högsby
4. Örkelljunga
5. Malung-Sälen

16,0 %
19,1 %
20,9 %
20,9 %
22,5 %

73,3 %
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Soliditet är ett vanligt mått på långsiktig betalningsförmå-
ga som mäter hur stor andel av tillgångarna som finansieras 
med eget kapital. En hög soliditet innebär att belåningsgra-
den är låg. Rätten att beskatta sina invånare innebär dock 
att måttet inte har samma innebörd för en kommunkoncern 
som för ett privat företag. En hög soliditet kan men behöver 
inte innebära att en kommun tar in mer skatt och avgifter än 
vad verksamheten behöver. På lång sikt är en god soliditet 
däremot viktig för att kostnader inte ska vältras över på och 
äventyra kommande generationers välfärd.5 Ibland kan det 
vara nödvändigt för en kommunkoncern att minska solidi-
teten. En kommun kan ha ett stort investeringsbehov som 
kräver lånefinansiering, vilket försämrar soliditeten.6 I kartan 
framgår soliditeten i kommunkoncernerna som ett genom-
snitt för perioden 2013-2015.7 Då det är kommunkoncernen 
som avses ingår kommunala bolag i underlaget. Den genom-
snittliga soliditeten är 35,5 procent. 

Strukturella utmaningar kan påverka kommuner-
nas soliditet negativt…
Kommunernas strukturella förutsättningar såsom befolk-
nings- och sysselsättningsutveckling kan påverka soliditeten 
i kommunkoncernerna. I kartan framgår att soliditeten gene-
rellt sett är lägre i den sydöstra delen av landet än i den syd-
västra delen. Befolkningsutvecklingen och tillgängligheten 
är överlag sämre i sydost än i sydväst och har så varit under 
en lång tid. I Västra Götaland är soliditeten också klart lägre 
bland kommunerna i Fyrbodal jämfört med övriga delregio-
ner i länet, vilket skulle kunna förklaras av sämre tillgänglig-
het. Att en negativ utveckling har betydelse för kommuner-
nas långsiktiga ekonomiska förutsättningar framgår också 
tydligt om man ser till några av de kommuner som har lägst 
soliditet. Kommuner som Laxå och Grums har förutom en 
mycket låg soliditet även ett lågt eget kapital per invånare 
samt en krympande folkmängd sedan lång tid. 

… men det finns kommunspecifika förklaringar 
bakom skillnaderna
Strukturutmaningarna leder dock inte nödvändigtvis till låg 
soliditet. Många kommuner, till exempel flera inlandskom-
muner i Norrbotten och Västerbotten, har en relativt god 
soliditet trots välkända strukturutmaningar. Årliga överskott i 
verksamheterna och en låg investeringsnivå kan bidra till en 
hög soliditet i kommuner med strukturella utmaningar. Den 
förda politiken har följaktligen stor betydelse.

Soliditeten varierar kraftigt även bland kommuner i regioner 
med tillväxt. Många växande kommuner som investerar för 
ökad tillväxt finansierar till stor del investeringarna genom 
nya lån, vilket minskar soliditeten. Sundbyberg är dock ett 
exempel på en tillväxtkommun som till stor del använt eget 
kapital till investeringar, eftersom soliditeten varit stabil de 

senaste åren. Det är dessutom inte ovanligt att kommuner 
säljer av tillgångar för att finansiera investeringar. Stora för-
säljningar av det kommunala bostadsbeståndet kan ex-
empelvis innebära en kraftigt förbättrad soliditet, eftersom 
försäljningen frigör egna medel samtidigt som tillgångarna 
minskar (det egna kapitalet som andel av tillgångarna ökar 
därmed). I tillväxtregionerna är marken dyr, vilket kan ge sto-
ra tillskott till kommunkoncernens kassa vid en försäljning. 

I tillväxtregioner kan dessutom en låg investeringsvilja bidra 
till att bibehålla en hög soliditet. Lidingö har den i särklass 
högsta soliditeten i landet med 81,3 procent. Danderyd är en 
annan socioekonomiskt stark pendlingskommun med hög 
soliditet även om den har minskat något under senare år. In-
vesteringsnivån i dessa två kommuner är särskilt låg för att 
vara kommuner belägna i tillväxtregioner. 

Inga tydliga regionala skillnader i kommunkoncer-
nernas ekonomiska resultat 
Om soliditet är ett mått på kommunkoncernens långsiktiga 
betalningsförmåga och ekonomisk hushållning är det ekono-
miska resultatet ett mer kortsiktigt mått som visar på förmå-
gan att balansera intäkter och kostnader. År 2015 uppvisade 
kommunkoncernerna ett sammantaget resultat på 25 miljar-
der kronor, varav kommunerna stod för 15 miljarder och de 
kommunala bolagen för 10 miljarder kronor. Det ekonomis-
ka resultatet inkluderar den utjämning som det kommunala 
utjämningssystemet och generella statsbidrag syftar till. Det 
är därför inte märkligt att de regionala skillnaderna i ekono-
miskt resultat per invånare (före extraordinära poster), mätt 
som ett genomsnitt för perioden 2013-2015, inte är särskilt 
tydliga. Förmågan att balansera intäkter och kostnader är till 
stor del en fråga om politiskt och administrativt ledarskap. 
Det är också viktigt att poängtera att försäljning av egendom 
och andra händelser som inte betraktas som extraordinära 
många gånger ligger bakom de mest positiva resultaten.

Kommunernas finansieringsutmaningar tilltar
SKL har prognosticerat att det starka demografiska trycket, 
ökade pensionskostnader och dämpad utveckling av skatt-
eunderlaget under kommande år innebär att skatten skulle 
behöva höjas med 1,30 kronor till 2020 för att kommunerna 
ska klara ett resultat på en procent av skatteintäkter och ge-
nerella statsbidrag.8 Eftersom en sådan skattehöjning knap-
past är trolig räknar SKL med att kommunerna effektiviserar 
verksamheterna ytterligare. Därtill behövs åtgärder för att 
öka arbetskraftsutbudet och skatteunderlaget. Att få nyan-
lända och ungdomar i arbete är särskilt angeläget. Det finns 
även ett stort behov av investeringar i skolor, äldreboenden, 
bostäder och infrastruktur. En hög soliditet och årliga över-
skott i kommunens finanser gör att en kommun står stadiga-
re inför dessa utmaningar. 

God ekonomisk hushållning för framtidens välfärd
En god finansiell ställning och ekonomisk hushållning har betydelse för kommunernas förmåga att 
hantera konjunktursvängningar och investeringar för framtiden. Strukturella utmaningar kan förvisso 
ha en negativ påverkan på kommunernas soliditet, men det finns många gånger specifika förklaringar. 
Investeringsvilja, försäljningar av tillgångar och budgetdisciplin över tid är några. De ekonomiska 
resultaten i kommunsektorn har varit goda överlag de senaste åren, men demografiska förändringar, 
ökade pensionskostnader och en dämpad utveckling av skatteunderlaget utmanar framöver. Om de 
goda resultaten ska kunna bibehållas och stora skattehöjningar undvikas krävs effektiviseringar av 
kommunala verksamheter. 
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God ekonomisk hushållning för framtidens välfärd

44,1 till 81,3 % (73 st.)

27,1 till 34,0 % (71st.)

2,0 till 27,0 % (72 st.)

34,1 till 44,0 % (74 st.)

KARTAN VISAR

Soliditeten i kommunkoncernen, i pro-
cent. Kommunkoncernens egna kapital 
dividerat med tillgångarna i balansräk-
ningen exkl. pensionsåtaganden intjä-
nade före 1998. Årsgenomsnitt perioden 
2013-2015. 

Datakälla: RKA (Kolada). 

VÄRDEN

1. Lidingö
2. Markaryd
3. Halmstad
4. Skinnskatteberg
5. Stockholm

81,3 %
68,6 %
65,9 %
65,2 %
65,2 %

1. Laxå
2. Surahammar
3. Smedjebacken
4. Grums
5. Hallsberg

2,0 %
8,1 %
8,1 %

10,8 %
12,3 %

35,5 %
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Anläggningstillgångar och befolkningstillväxt
kräver investeringar
År 2015 uppgick de sammantagna investeringsvolymerna 
bland kommunkoncernerna (exklusive landsting och regio-
ner) till drygt 105 miljarder kronor. Mer än hälften av inves-
teringarna (56%) tillföll bostäder och fastigheter samt en 
femtedel (19%) infrastruktur. Något mindre än en femtedel 
(17%) investerades i energi, vatten och avlopp samt nästan 
en tiondel (8%) i övrig verksamhet. 

Kartan visar omfattningen på kommunkoncernernas brut-
toinvesteringar i materiella anläggningstillgångar9 per invå-
nare. Siffrorna avser ett genomsnitt för perioden 2013-2015. 
Investeringsnivån i kommunerna varierar mellan 1 294 och 
21 425 kronor. De enskilt viktigaste orsakerna bakom skillna-
derna i investeringsnivå är enligt Kommuninvest10 volymen 
på anläggningstillgångarna per invånare i de kommunala 
bolagen samt befolkningstillväxten. 

Höga investeringsnivåer i storstäder och 
större städer
Med tanke på befolkningsutvecklingens betydelse för inves-
teringsbehoven är det inte förvånande att investeringarna 
per invånare generellt sett är högst i storstäder, vissa pend-
lingskommuner i storstadsregionerna samt i större städer. I 
Stockholm uppgår investeringsvolymen till drygt 15 700 kro-
nor per invånare, vilket är högre än i Göteborg och Malmö 
som ligger mellan 11 000 och 11 600 kronor. Sundbyberg 
har den största investeringsvolymen per invånare av samt-
liga kommuner i riket. Med 38 procent i befolkningstillväxt 
under den senaste tioårsperioden är Sundbyberg den mest 
snabbväxande kommunen i riket, vilket har medfört ett stort 
behov av att bygga ut infrastruktur och verksamhetsfastig-
heter. Partille och Sigtuna är två andra pendlingskommuner 
i storstadsregionerna med höga investeringsvolymer per in-
vånare. Bland de större städerna utmärker sig Västerås, Luleå, 
Lund, Linköping och Växjö med en investeringsnivå mellan 
15 000 och 16 500 kronor per invånare. I Södertälje, Norrkö-
ping och Borlänge är den lägre än 10 000 kronor per invånare.

Lägre investeringsnivåer i mindre tätorter 
och landsbygdskommuner 
I kartan framgår tydligt vilka områden som präglas av låga 
kommunala investeringar per invånare. Det handlar om in-
landskommuner i norra Sverige samt norra Värmland och 
norra Örebro. Vindeln och Munkfors är två kommuner med 
låga investeringsnivåer per invånare i dessa två regioner. 

Det finns flera exempel på kommuner med höga investe-
ringsnivåer. Skellefteå har landets näst högsta investerings-

nivå. Enligt Kommuninvest har investeringsnivån i Skellefteå 
tidigare varit hög till följd av stora investeringar i energi-
bolag, men bostäder och verksamhetslokaler utgör en allt 
större del av investeringarna. Enskilda investeringar i mindre 
kommuner gör att några sådana kommuner i regel finns med 
bland kommuner med höga investeringsnivåer. Kunskaps- 
och kulturcentrum i Askersund och Värmeverket i Nybro är 
två exempel. Askersund har med knappt 15 000 kronor per 
invånare den 16:e högsta investeringsnivån i riket.11  

Även om investeringsnivåerna har varit låga i flera kommu-
ner betyder det inte att investeringsbehov saknas. I vissa fall 
kan investeringar i nya byggnader hämmas av att produk-
tionskostnaden är högre än marknadsvärdet. Hur kommu-
nerna kan anpassa befintliga lokaler för att exempelvis möta 
demografiska förändringar är en allt viktigare fråga i landets 
kommuner.

Ökade investeringsbehov leder till ökad 
skuldsättning
Mellan 2007 och 2015 ökade kommunkoncernernas samlade 
bruttoinvesteringar med 45 procent eller med 72 miljarder 
kronor.12 Enligt SKL planerar kommunerna för ökade inves-
teringar framöver och det finns flera drivkrafter bakom det 
ökade investeringsbehovet. Nybyggnation samt renovering 
av bostäder och verksamhetsfastigheter från framför allt 
1960- och 70-talen är några orsaker. Den åldrande befolk-
ningen är en annan drivkraft som medför ett behov av inves-
teringar inom äldreomsorgen. Flyktinginvandringen medför 
bland annat behov av nybyggnation och anpassning av skol-
lokaler. Osäkerheten kring om de nya invånarna på sikt bor 
kvar i kommunen är dock en faktor som bidrar till osäkerhet 
i investeringsbeslut.  

Investeringar kan finansieras genom avskrivningar, positiva 
resultat eller extern upplåning. Försäljning av anläggnings-
tillgångar, exempelvis bostäder i det kommunala bostadsbe-
ståndet, är också ett sätt att delfinansiera investeringar, vilket 
har genererat betydande tillskott för flera kommuner. Ökad 
skuldsättning torde även fortsättningsvis bli en viktig finan-
sieringskälla för kommunernas investeringar. Det låga rän-
teläget sedan finanskrisen har redan bidragit till en kraftigt 
ökad skuldsättning. Räntekostnaderna för lånen var lägre un-
der 2017 än 2014, trots att lånestocken var cirka 50 procent 
större. Räntan för en del av de lån som togs upp under förra 
året var dessutom negativ.13 Det är rationellt att låna peng-
ar för produktiva investeringar i ett sådant läge, men Kom-
muninvest varnar för låntagarnas preferenser för korta ka-
pitalbindningstider. Snabbt stigande räntor innebär snabbt 
stigande ränteutgifter. 

Ökat investeringsbehov i kommunerna
Samhällsutvecklingen och framväxten av det hållbara samhället kräver kommunala investeringar i bo-
städer, fastigheter och lokal transportinfrastruktur. Investeringsbehoven beror främst på 
befolkningstillväxten och de materiella anläggningstillgångarnas storlek. Renoveringen av 
miljonprogrammet, de senaste årens höga flyktinginvandring och de demografiska förändringarna 
är några viktiga orsaker till att kommunernas investeringsbehov ökar framöver. Investeringarna 
kommer till stor del att finansieras genom ökad upplåning. Om kommunernas preferenser för korta 
kapitalbindningstider fortsätter kan snabbt stigande räntor bli en belastning för den kommunala 
ekonomin, enligt Kommuninvest.
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Ökat investeringsbehov i kommunerna

10 001 till 21 425 (71 st.)

5 001till 7 300 (71 st.)

1 294 till 5 000 (74 st.)

7 301 till 10 000 (74 st.)

KARTAN VISAR

Investeringsvolym i kommunkoncernen, 
kronor per invånare. Årsgenomsnitt för 
perioden 2013-2015.

Datakälla: Kommuninvest.

VÄRDEN

1. Sundbyberg
2. Skellefteå
3. Partille
4. Sigtuna
5. Kumla

21 425
20 542
18 506
18 067
16 560

1. Vingåker
2. Surahammar
3. Vindeln
4. Munkfors
5. Ydre

1 294
1 710
1 818
1 834
1 872

7 723 
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Många klarar inte gymnasiet inom avsedd tid 
För sex år sedan infördes en ny gymnasiereform, GY2011. En 
tydlig målsättning med reformen var att fler elever skulle kla-
ra gymnasiet inom avsedd tid och att så få som möjligt skulle 
hoppa av sina gymnasiestudier. Systemförändringar såsom 
införandet av lärlingsutbildning och minskad omfattning av 
teoretiska ämnen på yrkesprogrammen bedömdes kunna ha 
positiv effekt för genomströmningen. 

Sedan reformen infördes har andelen som klarat gymnasiet 
endast ökat marginellt. Mellan den första och andra elevkull-
en som följde den reformerade gymnasieskolan ökade ande-
len med gymnasieexamen med nästan två procentenheter, 
från 63,4 procent år 2014 till 65,2 procent 2015. Mellan den 
andra och tredje elevkullen var andelen oförändrad. År 2016 
fullföljde 65,2 procent av de nästan 100 000 eleverna gymna-
siet inom tre år, vilket betyder att över en tredjedel (omkring 
35 000 individer) inte klarade gymnasiet inom avsedd tid. 

Även om en väsentlig andel inte fullföljer sin gymnasieutbild-
ning inom tre år betyder det inte att de inte fullföljer den alls. 
Delegationen för unga och nyanlända till arbete (Dua) har 
kartlagt i vilken utsträckning unga som inte fullföljt sin gym-
nasieutbildning innan de fyller 20 år, fullföljer gymnasiet ge-
nom kompletterande studier innan de fyllt 25 år. Statistiken 
visar att 75 procent av de som inte fullföljt gymnasiet senare 
kompletterade sina studier genom vuxenutbildning. Vid 25 
års ålder var det 91 procent som hade en fullföljd gymnasie-
utbildning. Stora skillnader finns dock mellan könen. Vid 25 
års ålder var det 12 procent av männen och 6 procent av kvin-
norna som saknade en fullföljd gymnasieutbildning. 

Stor skillnad mellan kommunerna, men liten skill-
nad mellan kommungrupperna
Andelen som fullföljer gymnasiet inom tre år varierar kraftigt 
mellan kommunerna och det skiljer nästan 36 procenten-
heter mellan den kommun som har lägst respektive högst 
andel. I toppen finns Ydre, Lomma, Tranås, Vellinge och Täby. 
Sett över de senaste tre åren har i genomsnitt över 75 procent 
av eleverna i dessa kommuner fullföljt sin utbildning. Bland 
de kommuner som har lägst andel med fullföljd gymnasie-
utbildning inom tre år finns Skinnskatteberg, Åsele, Ljusnars-
berg och Botkyrka. I dessa kommuner är det i genomsnitt 
hälften av eleverna som inte fullföljer gymnasiet inom tre år. 

Samtidigt som det finns stora skillnader mellan kommunerna 
är det små skillnader mellan kommungrupperna. Det tyder 
på att det inte i första hand är geografin som förklarar skillna-
derna, utan det handlar i många fall om andra faktorer såsom 
befolkningens socioekonomiska struktur och utbildningstra-

ditioner. Många kommuner som har en låg andel elever som 
fullföljt gymnasiet är traditionella bruksortskommuner, ex-
empelvis Skinnskatteberg, Ljusnarsberg, Munkfors, Filipstad 
och Grums.  Även kommuner med en hög andel utrikes 
födda utmärker sig med en låg andel, exempelvis Botkyrka, 
Södertälje och Lessebo. Likaså har storstäderna i genomsnitt 
en lägre andel som fullföljer gymnasiet.  I Stockholm och Gö-
teborg är andelen strax under 60 procent och i Malmö är an-
delen ännu lägre med 53 procent. 

En gymnasieexamen är nyckeln till arbete  
Utbildning är den enskilt viktigaste faktorn för att motverka 
och bryta utanförskap. Utbildning minskar sannolikheten för 
framtida ohälsa, kriminalitet och försörjningsproblem. Statis-
tik från SCB visar att utbildningsnivå och arbetslöshet hänger 
samman.15 Arbetslösheten är som högst bland personer som 
saknar gymnasial utbildning. År 2016 låg arbetslösheten i 
den gruppen på 20,5 procent. Bland personer med gymna-
sial utbildning uppgick arbetslösheten till 6,2 procent. Det-
ta innebär en skillnad på 14,3 procentenheter mellan dessa 
grupper. För personer med eftergymnasial utbildning var  ar-
betslösheten marginellt lägre, under fem procent. 

En fullföljd gymnasieutbildning är därför en nödvändig för-
utsättning för ungas etablering på arbetsmarknaden. Förut-
sättningarna för att klara gymnasiet skiljer sig dock åt. Trots 
att utbildningsväsendet ska främja likvärda utbildnings-
möjligheter för barn från olika sociala bakgrunder, finns det 
ändå ett tydligt samband mellan elevernas studieresultat 
och föräldrarnas utbildningsnivå. År 2015 slutförde endast 
40 procent av alla elever som har föräldrar med förgymnasial 
utbildning sin gymnasieutbildning inom tre år (examen eller 
ett studiebevis om minst 2 500 poäng). Motsvarande andel 
var klart högre bland elever som har föräldrar med gymnasial 
utbildning (70%) respektive eftergymnasial utbildning (79%).  
Skillnaden var också stor mellan elever med svensk bakgrund 
(77%) och elever med utländsk bakgrund (53%).16 

Ur ett socialt och ekonomiskt hållbarhetsperspektiv är skolan 
en mycket viktig fråga för kommunerna. Kommunen har an-
svar för gymnasieskolans verksamhet och därmed rådighet 
att arbeta med insatser som bidrar till att fler elever klarar 
gymnasiet. Erfarenheter från bland annat projektet Plug-In 
visar att ett individanpassat arbetssätt där elevens helhets-
behov beaktas har stor betydelse. Det är också viktigt med 
insatser under grundskoletiden, exempelvis att främja med-
vetna studieval. Att få fler unga att klara gymnasiet är av stor 
vikt, därtill är insatser för att öka andelen med eftergymnasial 
utbildning viktiga. Människors kunskap och kompetens är av-
görande för samhällets utveckling och innovationsförmåga.

Gymnasieexamen - nyckeln till arbete
En gymnasieutbildning är i praktiken en miniminivå för att vara anställningsbar på dagens arbets-
marknad. Att få fler unga att fullfölja gymnasiet är därför av stor vikt för att motverka såväl arbetslöshet 
som ohälsa och utanförskap. Sedan den nya gymnasiereformen infördes 2011 har andelen som klarat 
gymnasiet bara ökat marginellt. Det är fortfarande en betydande del, omkring 35 procent, som inte tagit 
gymnasieexamen14 inom tre år. Dessutom är skillnaderna stora mellan kommunerna. Det skiljer nästan 
36 procentenheter mellan den kommun som har lägst respektive högst andel som fullföljer gymnasiet. 
Kommunen har ansvar för gymnasieskolans verksamhet och har därmed rådighet att arbeta med insatser 
som bidrar till att fler elever klarar gymnasiet.
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Gymnasieexamen - nyckeln till arbete

71 till 83 % (58 st.)

63 till 66% (68 st.)

48 till 62 % (85 st.)

67 till 70 % (79 st.)

KARTAN VISAR

Antal folkbokförda elever som tog gymna-
sieexamen inom tre år som andel av dem 
som påbörjade utbildningen tre år tidiga-
re (introduktionsprogrammen inkluderat), 
i procent. Årsgenomsnitt för perioden 
2014-2016 (tidpunkt för examen).

Datakälla: Kolada/SCB. 

VÄRDEN

1. Ydre
2. Lomma
3. Tranås
4. Vellinge
5. Täby

83 %
79 %
79 %
77 %
77 %

1. Skinnskatteberg
2. Åsele
3. Ljusnarsberg
4. Botkyrka
5. Sorsele

48 %
48 %
52 %
52 %
52 %

64,6 %
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Globala mål för hållbar utveckling
I slutet av september år 2015 antog FN:s generalförsamling en 
ny hållbar utvecklingsagenda, Agenda 2030. Agendan består av 
17 utvecklingsmål och började gälla den 1 januari 2016. De 17 
målen handlar om att avskaffa fattigdom, uppnå jämställdhet, 
bekämpa klimatförändringen, säkerställa hälsosamma liv och främja 
välbefinnande, säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning 
och en varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt.

Hur målen ska uppnås 
I Sverige är alla statsråd i regeringen ansvariga för genomförandet av Agenda 2030 
inom sina respektive ansvarsområden. Civilministern har ett särskilt ansvar för det 
nationella genomförandet. Det nationella genomförandet inkluderar kommuner, 
landsting och regioner liksom statliga myndigheter och Regeringskansliet. Hur de 
globala målen uppnås beror också på engagemanget från andra aktörer såsom 
frivilligorganisationer, näringsliv, fackliga organisationer och akademi. 

Kommuner och regioner har en nyckelroll 
De globala målen berör ett stort antal områden som kommuner, landsting och regioner 
redan arbetar aktivt med. Det gäller till exempel energieffektivisering, strategisk 
samhällsplanering, studiefrämjande insatser och folkhälsoarbete. Många kommuner 
har dessutom börjat översätta de globala målen till det lokala sammanhanget, bland 
annat genom att föra in målen i verksamhetsplaner och styrdokument. 

Tyresö
I Tyresö har de globala 
målen använts som ett 
ramverk för översiktsplanens 
hållbarhetsbedömning.

Malmö
I Malmö har kommunfullmäktige 
beslutat att arbetet efter Malmö-
kommissionen ska förstärkas 
genom att omvandla de globala 
hållbarhetsmålen till lokala mål.

Rättvik
I Rättvik har socialförvaltningen 
valt att ta avstamp i tre av de 
globala målen för hållbarhet 
i sin verksamhetsplan: 
ingen fattigdom, hälsa och 
välbefinnande samt minskad 
ojämlikhet. 

Växjö
Växjö arbetar aktivt med att 
implementera de globala målen 
i verksamheten och kommunen 
har fått stöd av Sida för att 
kommunicera utvecklingsmålen 
och hur de bör genomföras. 
Växjö har granskat drygt 100 
styrande dokument för att se om 
och hur de anknyter till de olika 
hållbarhetsmålen.

17 GLOBALA MÅL FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

FOTO: CASPER HEDBERG
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BRP+, att mäta livskvalitet och hållbarhet
BRP+ är ett mätsystem för livskvalitet på regional nivå. Det visar på den 
långsiktiga utvecklingen för regionala resurser – både ekonomiskt, 
socialt kapital, humankapital och naturresurser. BRP+ har tagits fram 
av Reglab och Tillväxtverket och testas nu i landets kommuner och  
regioner. 

Behov av breddat mått
Alla svenska regioner har i dag breda ambitioner för sin utveckling; i de regionala 
utvecklingsplanerna finns mål för ekonomin, miljön och den sociala utvecklingen. Men 
för att veta om förändringen går åt rätt håll, måste det finnas bra mätsystem som följer 
utvecklingen. Traditionellt mäts värdet av de ekonomiska aktiviteterna med hjälp av 
BNP och den regionala varianten av detta mått – BRP (bruttoregionprodukten). Detta 
sätt att mäta säger dock inget om värdet av produktionen har lett till ökad livskvalitet 
för medborgarna. Det säger heller inget om produktionen skett på ett sådant sätt att vi 
inte äventyrar kommande generationers möjlighet till välfärd. Därför har Tillväxtverket 
och Reglab utvecklat BRP+, ett verktyg som på ett sammanhållet sätt mäter regional 
utveckling ekonomiskt, miljömässigt och socialt.

16 mätområden
BRP+ omfattar totalt 16 mätområden, så kallade teman. Tolv stycken är kopplade till 
livskvalitet och fyra är så kallade framtidsteman som indikerar hållbarhet över tid. 
Vart och ett av dessa teman är breda områden inom vilka kopplingen till livskvalitet 
kan beskrivas på olika sätt. För varje tema finns olika aspekter utifrån vilka specifika 
indikatorer bestämts. 

BRP+ har lånat sitt konceptuella ramverk från OECD:s Better Life Initiative. Better Life, 
liksom BRP+, består av två delar. En del som visar utfallet för livskvalitet här och nu 
baserat på ett antal temaområden. En annan del visar på förutsättningar för hållbar 
livskvalitet över tid utifrån fyra typer av framtidsteman.

För mer information om BRP+ www.brpplus.se 

Exempel på indikatorer 
inom livskvalitet
• Valdeltagande
• Utsatthet för våldsbrott
• Utsatthet för egendomsbrott
• Trafikolyckor
• Skador som kräver 

slutenvård
• Partiklar i luften (ppm 2.5)
• Utsatthet för buller
• Tillgång till bredband 

(>100Mbit)
• Tillgång till dagligvarubutik, 

grundskola och bibliotek
• Barn i ekonomiskt utsatta 

hushåll
• Median av nettoinkomst
• Arbetslöshet 
• Sysselsättningsgrad (födda 

utanför Europa)
• Kvinnors andel av 

lönesumman
• Förväntad medellivslängd
• Långvarig sjukdom
• Nedsatt psykiskt 

välbefinnande
• Andel med 

högskoleutbildning
• Unga som varken arbetar 

eller studerar
• Socialt deltagande

KONCEPTUELLT RAMVERK FÖR BRP+ 
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Sjunkande arbetslöshet men oförändrad 
långtidsarbetslöshet
Möjligheterna till förvärvsarbete och inkomst är centrala fak-
torer för att människor ska kunna förverkliga sina ambitioner 
i livet. Ett förvärvsarbete med god arbetsmiljö och goda vill-
kor främjar dessutom individers hälsa, motverkar utanför-
skap och bidrar till ökade skatteintäkter för kommunerna. I 
Sverige har arbetsmarknaden de senaste åren präglats av en 
ökad sysselsättning och en sjunkande arbetslöshet. 

Den senaste statistiken från Arbetsförmedlingen visar dock 
på ett trendbrott där arbetslösheten, för första gången sedan 
2013, har börjat stiga. En förklaring är att många av de flyk-
tingar som kom till Sverige hösten 2015 har skrivits in i Ar-
betsförmedlingens etableringsuppdrag.17 För gruppen lång-
tidsarbetslösa har dock trenden de senaste åren inte varit lika 
tydlig, utan snarare relativt oförändrad. År 2016 var andelen 
långtidsarbetslösa i Sverige i genomsnitt 3,2 procent, vilket 
kan jämföras med 2012 års långtidsarbetslöshet på 3,1 pro-
cent. 

En tydlig rumslig uppdelning
Andelen långtidsarbetslösa varierar kraftigt mellan landets 
kommuner. Det skiljer 7,9 procentenheter mellan den kom-
mun som har högst respektive lägst långtidsarbetslöshet. 
Många kommuner som har en mycket låg andel långtidsar-
betslösa är socioekonomiskt starka pendlingskommuner i 
storstadsregionerna. Pendlingskommunerna nära storstä-
derna har i genomsnitt en långtidsarbetslöshet på 1,9 pro-
cent. I toppen finns Vallentuna (0,7%), Danderyd (0,7%), Täby 
(0,7%), Ekerö (0,8%) och Lerum (0,8%). 

Långtidsarbetslösheten i de tre storstäderna är i genomsnitt 
4,4 procent. Malmö utmärker sig med en långtidsarbetslös-
het på 7,5 procent medan andelen är 3,4 procent i Göteborg 
och 2,4 procent i Stockholm. Att arbetslösheten är hög i stor-
städerna och i vissa pendlingskommuner nära storstäderna 
beror till stor del på den rumsliga segregationen där vissa 
stadsdelar har en hög andel utrikesfödda som står utanför 
arbetsmarknaden.

Av kartan framgår att långtidsarbetslösheten tenderar att 
koncentreras till vissa regioner och stråk. I detta hänseende 
är Gävleborgs län särskilt utsatt. Där har samtliga kommuner 
en relativt hög långtidsarbetslöshet, varav flera kommuner 
har en långtidsarbetslöshet över fem procent. I norra Sverige 
finns det vissa stråk av arbetslöshet i Västernorrland och i Väs-
terbottens inland. I mellersta Sverige finns en viss koncentra-
tion av långtidsarbetslöshet i Södermanland, Östergötland 
samt delar av Örebro och Värmland. 

I södra Sverige framträder en tydlig öst-västlig dimension 
där långtidsarbetslösheten framförallt är utbredd i nordöstra 
Skåne, Blekinge och Kalmar län. 

Låg långtidsarbetslöshet i besöksnärings-
kommuner
Landsbygdskommuner med besöksnäringsprofil har i ge-
nomsnitt en låg långtidsarbetslöshet. Den uppgår i genom-
snitt till 1,7 procent, vilket är lägst bland samtliga kommun-
grupper. I denna grupp utmärker sig Malung-Sälen med 
lägst långtidsarbetslöshet, 0,9 procent. Även besöksnärings-
kommunerna Arjeplog och Sotenäs har en låg långtidsar-
betslöshet, 1,0 procent respektive 1,2 procent. Utöver besök-
snäringen har både Sotenäs och Arjeplog näringsmässiga 
specialiseringar som gynnar sysselsättningen. Arjeplog har 
till exempel en specialisering inom biltestindustrin som ska-
par kringeffekter inom service, hotell och handel. En säsongs-
betonad arbetsmarknad med stark efterfrågan på arbetskraft 
under perioder av året innebär att få personer går längre pe-
rioder utan arbete.

Den strukturella arbetslösheten är en utmaning
Arbetslöshet och långtidsarbetslöshet hänger ihop. En kom-
mun som har hög arbetslöshet har i regel också en högre 
långtidsarbetslöshet. Det finns dock kommuner som utmär-
ker sig med en mycket hög andel långtidsarbetslösa i relation 
till den totala arbetslösheten.18 I exempelvis Södertälje är nå-
got mer än hälften av samtliga arbetslösa långtidsarbetslösa. 
Även Sandviken, Landskrona och Malmö har en hög andel 
långtidsarbetslösa i relation till den totala arbetslösheten. 
Att den långvariga arbetslösheten är hög i dessa kommuner 
beror framförallt på en stor andel utrikes födda. Utrikes föd-
da har svårare att komma in på arbetsmarknaden än inrikes 
födda, vilket bland annat beror på lägre utbildningsnivå och 
bristande språkkunskaper. Boendesegregation och avsaknad 
av sociala nätverk som inkluderar inrikes födda är också fak-
torer som försvårar utrikes föddas inträde på arbetsmarkna-
den. Enligt Riksrevisionen tar det 7-10 år från mottagande till 
dess av hälften av de nyanlända är etablerade på arbetsmark-
naden.19 

Det finns stora utmaningar för kommuner där den struktu-
rella arbetslösheten är hög, både utifrån ett socialt och ett 
ekonomiskt hållbarhetsperspektiv. För individen medför ar-
betslöshet ökad risk för ohälsa och utanförskap. För kommu-
nerna innebär en hög långtidsarbetslöshet bland annat ett 
mindre skatteunderlag, som i sin tur minskar möjligheterna 
att finansiera välfärdstjänsterna med egna medel. Grupper i 
utanförskap innebär också förlorade resurser i form av bris-
tande engagemang i lokalsamhället. 

Utmaning att bryta långtidsarbetslöshet
De senaste åren har sysselsättningen ökat och arbetslösheten sjunkit. För gruppen långtidsarbetslösa 
har dock trenden inte varit lika tydlig. De senaste fem åren har andelen långtidsarbetslösa varit relativt 
oförändrad, strax över tre procent.  Långtidsarbetslösheten skiljer sig stort mellan olika typer av kommu-
ner, hela 7,9 procentenheter mellan den kommun som har högst respektive lägst långtidsarbetslöshet. 
En strukturell arbetslöshet, där många befinner sig en längre tid utan arbete, innebär stora utmaningar 
för kommunerna både ur ett socialt och ekonomiskt hållbarhetsperspektiv.
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Utmaning att bryta långtidsarbetslöshet

0,7 till 2,0 % (77 st.)

3,1 till 4,5 % (71 st.)

4,6 till 9,0 % (60 st.)

2,1 till 3,0 % (82 st.)

KARTAN VISAR

Andelen personer i lång tid utan arbete 
år 2016 som andel av arbetskraften, i pro-
cent. För personer 25 år och äldre gäller 
att personen varit inskriven arbetslös med 
en sammanhängande tid utan arbete i 
mer än 12 månader. För personer under 
25 år är motsvarande tidsperiod utan 
arbete mer än 6 månader.  

Datakälla: Arbetsförmedlingen. 

VÄRDEN

1. Vallentuna
2. Danderyd
3. Täby
4. Ekerö
5. Lerum

0,7 %
0,7 %
0,7 %
0,8 %
0,8 %

1. Södertälje
2. Sandviken
3. Landskrona
4. Malmö
5. Åmål

8,6 %
8,1 %
7,7 %
7,5 %
7,4 %

3,2 %
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Högt valdeltagande i socioekonomiskt starka 
kommuner
Det finns stora skillnader mellan landets kommuner när det 
kommer till valdeltagandet i kommunvalet år 2014. Det skil-
jer 31 procentenheter mellan den kommun som har högst 
valdeltagande och den kommun som har lägst. Lomma i 
Skåne hade högst valdeltagande där 92 procent av de röst-
berättigade röstade i valet. Även i Habo i Jönköpings län och 
Vellinge i Skåne var valdeltagandet strax över 90 procent. 

Kännetecknande för kommuner med högt valdeltagande är 
att de är socioekonomiskt starka kommuner som är belägna 
på ett pendlingsbart avstånd till en storstad eller större stad.  
I Stockholms län finns exempelvis flera socioekonomiskt star-
ka kommuner som har ett valdeltagande över 87 procent, 
däribland Danderyd (89,2%), Vaxholm (88,6%), Ekerö (88,3%) 
och Täby (87,9%). 

Även ett flertal pendlingskommuner till Malmö hade ett 
högt valdeltagande. Utöver Lomma och Vellinge har även de 
skånska kommunerna Staffanstorp och Kävlinge ett valdel-
tagande över 87 procent. Likaså har Göteborgsregionen ett 
antal socioekonomiskt starka kommuner med ett högt val-
deltagande, exempelvis Öckerö (89,0%) Lerum (88,5%) och 
Bollebygd (87,9%). 

Haparanda hade det lägsta valdeltagandet i riket med 60,6 
procent. Hög arbetslöshet och en stor andel finska medborg-
are som inte känner sig engagerade anses vara några orsa-
ker till det låga valdeltagandet i Haparanda. Ytterligare en 
kommun där valdeltagandet understeg 70 procent är Eda i 
Värmland. 

Botkyrka och Södertälje är två andra kommuner med lågt 
valdeltagande, där 71 procent respektive 72 procent rösta-
de. Många kommuner med en hög andel utrikes födda har 
i regel ett lägre valdeltagande. Även storstäderna har i ge-
nomsnitt ett lägre valdeltagande än andra kommungrupper. 
I Stockholm, Göteborg och Malmö röstade i genomsnitt 78,8 
procent av de röstberättigande kommunvalet år 2014. Bland 
storstäderna var valdeltagandet lägst i Malmö, där 75,2 pro-
cent av de röstberättigade röstade.  

Stora skillnader inom kommunerna 
Att storstadskommunerna i genomsnitt har ett lågt valdel-
tagande beror på att det finns stora variationer mellan stor-
städernas olika valdistrikt.20 För storstäderna skiljer det i ge-
nomsnitt 54 procentenheter mellan valdistrikten med lägst 

valdeltagande och valdistrikten med högst valdeltagande. 
En sådan stor skillnad finns inte i någon annan kommun-
grupp. För landsbygdskommuner är skillnaden omkring tio 
procentenheter och för mindre städer är skillnaden omkring 
20 procentenheter. Bland större städer uppgår skillnaden till 
omkring 30 procentenheter.

De stora skillnaderna mellan valdistrikten i storstäderna är till 
stor del ett utfall av boendesegregationen. Vissa områden i 
storstäderna präglas av låg sysselsättningsgrad, låg utbild-
ningsnivå och låg inkomst. Dessa områden domineras även 
i växande utsträckning av utrikes födda. På motsvarande 
sätt koncentreras grupper med hög inkomst, högre utbild-
ning och höga sysselsättningsnivåer till andra områden. I det 
valdistrikt i Stockholm som hade lägst valdeltagande deltog 
40,8 procent av de röstberättigade, medan 94,8 procent av 
de röstberättigade deltog i valdistriktet med högst valdelta-
gande. 

Social integration och valdeltagande hänger ihop 
Att socioekonomiskt resursstarka individer är mer benägna 
att rösta är ett samband som konstaterades redan i 1911 års 
val. Forskning har visat att valdeltagande och graden av soci-
al integration hänger nära samman. Bland annat finns det ett 
starkt samband mellan utbildningsnivå och benägenheten 
att rösta. Det finns också tydliga skillnader i valdeltagande 
mellan åldersgrupper. I riksdagsvalet 2014 var valdeltagan-
det i åldersgruppen 65-74 år cirka tio procentenheter högre 
än i åldersgruppen 18-29 år. Det höga valdeltagandet gäller 
dock inte bland de äldsta. För personer i åldergruppen 75 år 
och äldre var valdeltagandet något lägre än  bland unga vux-
na (18-29 år).21 

Samtidigt finns det även andra, mer komplexa, orsakssam-
band som kan förklara ett lågt valdeltagande. Exempelvis är 
människor som har flytt från diktaturer och länder med en 
dysfunktionell statsapparat i regel mindre benägna att rösta. 

Valdeltagande har en stark koppling till social hållbarhet 
eftersom det är ett tydligt mått på människors upplevda 
möjligheter till inflytande och känsla av samhörighet. Att val-
deltagandet varierar kraftigt mellan kommunerna, och även 
inom kommunerna, innebär stora utmaningar. Att bryta ut-
anförskap och öka inkluderingen i samhället är således cen-
tralt för att få fler att rösta. Nya former för medborgardialog 
är ett av verktygen för detta. I slutänden handlar det om att få 
fler människor att delta i samhällsutvecklingen i stort. 

Det ojämlika valdeltagandet
Känslan av samhörighet och möjligheter till att vara delaktig i samhället är grundläggande för 
människors välbefinnande. Valdeltagande är ett mått på hur människor upplever sina möjligheter till 
inflytande. Sverige har ett högt valdeltagande med internationella mått. I kommunvalet år 2014 röstade 
82,8 procent av samtliga röstberättigande. Skillnaderna mellan kommunerna är dock stora. Det skiljer 31 
procentenheter mellan den kommun som har högst valdeltagande och den kommun som har lägst. Det 
finns även stora skillnader inom kommunerna. I storstäderna skiljer det i genomsnitt 54 procentenheter 
mellan valdistrikten med lägst valdeltagande och valdistrikten med högst valdeltagande. Att bryta 
utanförskap och öka inkluderingen i samhället är centralt för att få fler att rösta. I slutänden handlar det 
om att få fler människor att delta i samhällsutvecklingen i stort.
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Det ojämlika valdeltagandet

85,1 till 92,0 % (80 st.)

82,1 till 83,5 % (64 st.)

60,6 till 82,0 % (76 st.)

83,6 till 85,0 % (70 st.)

KARTAN VISAR

Antalet röstande i kommunvalet 2014 som 
andel av antalet röstberättigade, i procent.

Datakälla: SCB. 

VÄRDEN

1. Lomma
2. Vellinge
3. Habo
4. Danderyd
5. Öckerö

92,0 %
90,4 %
90,4 %
89,2 %
89,0 %

1. Haparanda
2. Eda
3. Botkyrka
4. Södertälje
5. Strömstad

60,6 %
68,6 %
71,0 %
72,0 %
73,7 %

82,8 %
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Det nationella utsläppsmålet inom räckhåll?
Den 4 november 2016 trädde det globala klimatavtalet som 
tecknades i Paris i kraft. Kärnan i Parisavtalet är att utsläppen 
av växthusgaser ska minska och att den globala uppvärm-
ningen ska hållas under 1,5-2 grader. På klimat- och energi-
området har Sverige åtagit sig att minska utsläppen av växt-
husgaser med 40 procent till 2020 jämfört med 1990. Enligt 
den senaste prognosen från Naturvårdsverket är regeringens 
ambition om att nå det nationella klimatmålet till 2020 inom 
räckhåll. Sedan 1990 har Sveriges totala växthusgasutsläpp 
minskat med 25 procent och enligt prognosen fortsätter ut-
släppen minska till 2035.22 

Kartan visar kommunernas procentuella utsläppsförändring 
av växthusgaser per invånare mellan år 2010-2014. En be-
gränsning med statistiken är att den utgår från ett produk-
tionsperspektiv och därmed inte tar i beaktande alla globala 
utsläpp som följer på svenskars konsumtion av varor, resor 
och internationella transporter. 

År 2014 uppgick de produktionsbaserade utsläppen till sam-
manlagt 52 miljoner ton koldioxidekvivalenter22 i hela landet. 
Ungefär en tredjedel av dessa utsläpp kommer från transpor-
ter, en tredjedel från energiförsörjning och omkring 14 pro-
cent från jordbruket. Övriga utsläpp kommer från avfall och 
avlopp, industriprocesser, arbetsmaskiner och produktan-
vändning. Sedan 2010 har utsläppen i riket sjunkit med om-
kring tio miljoner ton. Framförallt har minskningen varit stor 
inom transport- och energiområdet. 

Skilda förutsättningar ger stora skillnader mellan 
kommunerna 
Det finns stora skillnader mellan kommunerna när det kom-
mer till förändringen av växthusgasutsläpp. Minskningen har 
i genomsnitt varit störst bland storstäder och större städer. 
Bland storstäderna utmärker sig Malmö med en halvering av 
utsläppen mellan år 2010-2014. Även i Göteborg och Stock-
holm har utsläppen sjunkit med nästan 30 procent.  Ett flertal 
större städer har också de haft en stor minskning de senaste 
åren, exempelvis Västerås (-46%), Lund (-41%), Gävle (-41%) 
och Örebro (-39%).

Storstadsregionerna och de större städerna har dessutom i 
regel låga utsläppsnivåer. I storstäderna är utsläppsnivåerna i 
genomsnitt 3,4 ton koldioxidekvivalenter23 per invånare och i 
pendlingskommunerna nära storstad är nivåerna 3,7 ton per 
invånare. Detta kan jämföras med genomsnittet för samtliga 
kommuner, vilket var sju ton per invånare år 2014. Enligt be-
räkningar är den hållbara utsläppsnivån från konsumtion och 
produktion ett ton per person år 2050.24 Baserat på utsläppen 

från enbart produktion är det endast tre kommuner som lig-
ger under denna nivå idag. Beaktas utsläppen från konsum-
tion är det inte säkert att ens någon ligger under denna nivå. 

Att storstadsregionerna och större städer har låga utsläpps-
nivåer och en hög minskningstakt är en kombination av flera 
samverkande faktorer. Täta befolkningsstrukturer ger goda 
förutsättningar för en utbyggd kollektivtrafik, vilket i sin tur 
ger klimateffektiva transporter och minskade utsläpp. Dess-
utom har storstadsregionerna en hög andel tjänsteföretag 
och relativt få energikrävande verksamheter såsom industri- 
och tillverkningsföretag. Allt detta ger denna typ av kommu-
ner goda förutsättningar att hålla nere utsläppsnivåerna och 
minska utsläppen i takt med att befolkningen ökar och nya 
klimatsmarta stadsdelar byggs. 

På motsvarande sätt är utsläppsminskningen inte lika tydlig 
i kommuner där befolkningsstrukturen är gles eller där det 
finns en näringsmässig specialisering inom industri och till-
verkning. I norra Sverige finns det ett flertal kommuner som 
har en relativt låg utsläppsminskning per invånare. Här finns 
bland annat gruvkommunerna Gällivare och Kiruna, samt Ar-
jeplog som har en näringsmässig specialisering inom biltes-
tindustrin. I norra Sverige är det dock Lycksele som utmärker 
sig mest, där utsläppen har ökat med 22,5 procent per invå-
nare mellan åren 2010-2014. Även i Dalarna och Värmland 
finns flera kommuner som haft en låg utsläppsminskning 
de senaste åren, exempelvis Älvdalen (-7%), Storfors (-8%) 
och Malung-Sälen (-8%). I södra Sverige framträder ett tyd-
ligt kluster i norra Kalmar och södra delarna av Östergötland 
med kommuner som har haft en relativt begränsad utsläpps-
minskning jämfört med riket.

Kommunernas rådighet över minskade utsläpp
Trots skilda förutsättningar har kommunerna rådighet över 
viktiga frågor som kan bidra till minskade utsläpp. Kommu-
nerna kan exempelvis energieffektivisera sina egna lokaler 
och ställa om den egna transportflottan till hållbara alterna-
tiv. I kommuner där det byggs nytt är det viktigt att arbeta 
med strategisk samhällsplanering och lokalisera ny bebyg-
gelse nära kollektivtrafik för att minska biltrafiken.

Mycket av de globala och nationella målen ska förverkligas 
på en lokal nivå och för kommunerna är det därför viktigt 
att ta fram lokala miljömål kopplade till de nationella målen. 
Enligt statistik från Aktuell hållbarhet uppger 63 procent av 
kommunerna (år 2016) att de har ett politiskt antaget mil-
jöprogram där lokala miljömål är kopplade till nationella 
miljömål. I exempelvis Västerås och Nacka har miljöprogram 
antagits där målen kopplats ihop med indikatorer som gör 
det möjligt att följa utvecklingen på kommunens hemsidor. 

Utsläppen av växthusgaser minskar
Att minska utsläppen av växthusgaser är en förutsättning för att säkra en miljömässigt hållbar utveckling. 
En stor del av de globala och nationella utsläppsmålen ska förverkligas genom åtgärder på lokal nivå 
och kommunerna har därför en central roll i detta arbete. Mellan åren 2010-2014 minskade utsläppen 
per invånare i 286 av 290 kommuner. Skillnaderna mellan kommunerna är dock stora och minskningen 
har varit störst i storstäder och större städer. Kommuner har möjligheter att påverka utsläppsnivåerna, 
till exempel genom att energieffektivisera de egna lokalerna, ställa om den egna organisationens 
transportflotta till hållbara alternativ samt arbeta med strategisk samhällsplanering för att minska 
biltrafiken. 
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Utsläppen av växthusgaser minskar

-66,2 till -19,4 % (74 st.)

-15,5 till -12,3 % (73 st.)

-12,2 till 22,5 % (67 st.)

-19,3 till -15,6 % (76 st.)

KARTAN VISAR

Förändringen i utsläpp av växthusgaser 
2010-2014 inom kommunens gränser (ton 
CO2-ekvivalenter per invånare), i procent. 

Datakälla: Nationella emissionsdatabasen, 
RUS. 

VÄRDEN

1. Karlshamn
2. Timrå
3. Malmö
4. Västerås
5. Hammarö

-66,2 %
-51,9 %
-49,8 %
-46,4 %
-44,2 %

1. Lycksele
2. Ånge
3. Hällefors
4. Dorotea
5. Degerfors

22,5 %
17,2 %

3,6 %
3,0 %

-0,4 %

-16,7 %
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Hushållens avfall ökar, trots målsättning om 
minskade mängder 
Sveriges gällande avfallsplan betonar i större utsträckning 
än tidigare behovet av att minska hushållens avfallsmäng-
der genom att förebygga dess uppkomst. Detta är en ansats 
som har stöd i EU:s avfallshierarki där förebyggande arbete 
(att minimera uppkomsten av avfall) ges högsta prioritet. 
Mer avfall leder till högre totala kostnader och större total 
miljöpåverkan från produktion och konsumtion. Även om 
återvinning återför resurser kan den endast kompensera för 
en mindre del av den resursförbrukning och miljöpåverkan 
som uppstår vid produktion av nya produkter. 

Trots att målsättningen både inom EU och i Sverige är att 
mängden avfall ska minska pekar trenden på det motsatta. 
Ökade inkomster och välstånd leder till ökad konsumtion, 
vilket i sin tur generar större mängder avfall. De senaste fem 
åren har avfallsmängden i riket ökat med totalt 19 kg per per-
son, och mellan 1975-2015 har mängden insamlat hushålls-
avfall per invånare ökat från 317 till 478 kilo. 

Stora skillnader i mängden hushållsavfall 
Av den stora kartan framgår att det finns stora skillnader mel-
lan kommunerna när det kommer till mängden hushållsav-
fall. Det skiljer över 600 kilo per invånare mellan den kom-
mun som har störst mängd avfall och den som har minst. I 
Kinda i Östergötland är mängden avfall per invånare 296 kilo, 
vilket är lägst i hela landet. Andra kommuner som har en re-
lativt låg avfallsmängd är Bjurholm (320 kg), Pajala (321 kg), 
Sundbyberg (333 kg) och Ronneby (340 kg). Bland kommun-
grupperna är det storstäderna som genererar minst avfall per 
invånare, framförallt är avfallsmängden förhållandevis låg i 
Göteborg (386 kg). I både i Malmö och i Stockholm är mäng-
den avfall per invånare något större, 468 respektive 478 kilo. 

Bland de kommuner som har en hög avfallsmängd per invå-
nare hamnar Sorsele i topp (930 kg). Även flera kommuner 
i Skåne har höga avfallsmängder, exempelvis Staffanstorp 
(818 kg), Båstad (789 kg) Åstorp (764 kg) och Höganäs (760 
kg). I kommuner med mycket fritidshus eller kommuner med 
omfattande besöksnäring genereras i regel mer hushållsav-
fall än vad de permanentboende ger upphov till. Det är där-
för inte förvånande att landsbygdskommuner med besök-
snäring är den kommungrupp som i genomsnitt genererar 
störst mängd avfall per invånare. 

Tydligt regionalt mönster gällande återvinning 
Av den mängd hushållsavfall som väl uppstår är det viktigt 
att så stor andel som möjligt samlas in till återvinning. I detta 
avseende ligger Sverige i framkant. Vi har blivit bättre på att 

utnyttja materialet och energin som finns i avfallet och från 
slutet av 1990-talet fram till idag har mängden återvunnet 
material dubblerats. Vilka kommuner som ligger i framkant 
när det kommer till återvinning framgår av den lilla kartan. 

Ett mönster som framträder är att det finns tydliga regiona-
la kluster där många kommuner presterar över genomsnit-
tet. Här utmärker sig bland annat Skåne, där det i nästintill 
samtliga kommuner är över 40 procent av avfallet som går till 
återvinning. I Bjuv och Lomma är det 62 procent respektive 
60 procent av avfallet som går till återvinning, vilket är högst 
i landet. Att många skånska kommuner hamnar i topp kan 
bero på att flera kommuner har infört fastighetsnära insam-
ling av förpackningar och returpapper, exempelvis fyrfack-
kärl i villaområden. I Västra Götalandsregionen utmärker sig 
ett antal kommuner i positiv riktning med en återvinnings-
grad på över 50 procent, bland annat Trollhättan, Alingsås, 
Uddevalla och Orust. Även i delar av Gävleborg och Dalarna 
finns ett antal kommuner där en hög andel av avfallet går till 
återvinning. I norra Sverige är det framförallt Piteå som ut-
märker sig med en hög andel återvunnet hushållsavfall.

Insatser för en hållbar avfallshantering
Trots att ansvaret för avfallshanteringen idag är uppdelat på 
många olika aktörer, har kommunerna en stor rådighet över 
avfallsfrågorna. Eventuellt kommer kommunernas ansvar 
över avfallet utökas i framtiden. Pågående utredningar ser 
bland annat över huruvida producenternas insamlingsansvar 
kan lyftas till kommunerna. 

Det finns många goda exempel på hur kommuner arbetar 
för att minska mängden avfall och främja återvinning. Del-
ningsekonomi och samägande är något som ökar i många 
svenska städer, exempelvis i form av lånecyklar och bilpoo-
ler. Det blir även vanligare att kommunerna samarbetar med 
olika hjälporganisationer på sina återvinningscentraler, i så 
kallade återbruk. 

För att få till en ökad återvinning behöver kommunerna även 
underlätta avfallshanteringen för invånarna. Detta förutsät-
ter att det finns utrymmen för insamling av avfall med god 
tillgänglighet, exempelvis i form av fastighetsnära insamling 
i villaområden och strategiskt placerade återvinningsstatio-
ner i mer tätbebyggd stadsmiljö. I stora drag handlar det om 
att se avfallshanteringen som en del av infrastrukturen. Av-
fallsplaneringen bör samordnas med övrig stadsplanering 
och i planprocessen behöver platser och mark avsättas för 
hantering av avfall.

En (o)hållbar avfallsutveckling
En viktig del av kommunernas hållbarhetsarbete handlar om att minska mängden avfall, 
samt att i så stor utsträckning som möjligt återvinna den mängd som väl uppstår. Trots att 
målsättningen både inom EU och Sverige är att mängden avfall ska minska, pekar trenden på 
ökade avfallsmängder. De senaste fem åren har avfallsmängden i riket ökat med 19 kilo per 
person. Många kommuner ligger dock i framkant när det kommer till återvinning. Här utmärker 
sig framförallt kommuner i Skåne, där återvinningen av avfallet uppgår till över 40 procent i 
nästan samtliga kommuner.
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STORA KARTAN VISAR

En (o)hållbar avfallsutveckling

Andel hushållsavfall som samlats in 
för materialåtervinning, inkl. biologisk 
behandling, i procent. Årsgenomsnitt 
för perioden 2013-2015. För vissa 
kommuner saknas värden för enstaka 
år. I dessa fall har genomsnittet för fö-
rekommande värden använts. För 15 
kommuner saknas värde för samtliga 
tre åren. Datakälla: Avfall Sverige. 

Insamlat hushållsavfall per kommun, 
kilo per invånare. Årsgenomsnitt 
för perioden 2013-2015. För vissa 
kommuner saknas värden för enstaka 
år. I dessa fall har genomsnittet för fö-
rekommande värden använts. För 14 
kommuner saknas värde för samtliga 
tre åren. Datakälla: Avfall Sverige. 

295,5 till 460,0 kg (71 st.)

520,1 till 580,0 kg (70 st.)

580,1 till 930,0 kg (60 st.)

460,1 till 520,0 kg (75 st.)

Uppgift saknas (14 st.)

LILLA KARTAN VISAR

43 till 62 % (69 st.)

30 till 36 % (67 st.)

16 till 29 % (68 st.)

37 till 42 % (71 st.)

Uppgift saknas (15 st.)
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SKL:s kommungruppsindelning 2017
Storstäder och 
storstadsnära 
kommuner

Storstäder
Göteborg
Malmö
Stockholm

Pendlingskommun 
nära storstad
Ale
Alingsås
Bollebygd
Botkyrka
Burlöv
Danderyd
Ekerö
Haninge
Huddinge
Håbo
Härryda
Järfälla
Kungsbacka
Kungälv
Kävlinge
Lerum
Lidingö
Lilla Edet
Lomma
Mölndal
Nacka
Nynäshamn
Partille
Salem
Sigtuna
Skurup
Sollentuna
Solna
Staffanstorp
Stenungsund
Sundbyberg
Svedala
Trelleborg
Tyresö
Täby
Upplands Väsby
Upplands-Bro

Vallentuna
Vaxholm
Vellinge
Värmdö
Öckerö
Österåker

Större städer
och kommuner 
nära större stad

Större stad
Borlänge
Borås
Eskilstuna
Gävle
Halmstad
Helsingborg
Jönköping
Karlstad
Linköping
Luleå
Lund
Norrköping
Sundsvall
Södertälje
Trollhättan
Umeå
Uppsala
Västerås
Växjö
Örebro
Östersund

Pendlingskommun
nära större stad
Alvesta
Aneby
Bjurholm
Bjuv
Eslöv
Forshaga
Färgelanda
Gagnef
Gnesta
Grums
Grästorp
Habo
Hallsberg

Hallstahammar
Hammarö
Heby
Höganäs
Hörby
Höör
Kil
Klippan
Knivsta
Krokom
Kumla
Laholm
Landskrona
Lekeberg
Lessebo
Mark
Mjölby
Mullsjö
Nora
Nordmaling
Nykvarn
Perstorp
Sjöbo
Strängnäs
Surahammar
Svalöv
Svenljunga
Säter
Söderköping
Tierp
Timrå
Trosa
Vänersborg
Vännäs
Åstorp
Åtvidaberg
Älvkarleby
Ängelholm
Örkelljunga

Lågpendlingskommun 
nära större stad
Askersund
Berg
Boden
Bräcke
Enköping
Finspång
Flen

Herrljunga
Hofors
Hylte
Kinda
Kristinehamn
Köping
Laxå
Lindesberg
Lysekil
Motala
Munkfors
Nässjö
Ockelbo
Robertsfors
Sala
Sandviken
Säffle
Tingsryd
Tranemo
Tranås
Uddevalla
Ulricehamn
Uppvidinge
Vaggeryd
Valdemarsvik
Vindeln
Älvsbyn
Östhammar

Mindre städer/
tätorter och 
landsbygdskommuner

Mindre stad/tätort
Avesta
Falkenberg
Falköping
Falun
Gotland
Hudiksvall
Härnösand
Hässleholm
Kalmar
Karlshamn
Karlskoga
Karlskrona
Katrineholm
Kiruna
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Kristianstad
Lidköping
Ljungby
Mariestad
Norrtälje
Nyköping
Oskarshamn
Piteå
Skellefteå
Skövde
Varberg
Värnamo
Västervik
Ystad
Örnsköldsvik

Pendlingskommun nära 
mindre stad/tätort 
Arboga
Boxholm
Bromölla
Degerfors
Eksjö
Emmaboda
Essunga
Fagersta
Gnosjö
Gullspång
Götene
Hedemora
Hjo
Hultsfred
Högsby
Karlsborg
Kungsör
Ljusnarsberg
Markaryd
Mellerud
Munkedal
Mönsterås
Mörbylånga
Norberg
Nordanstig
Nybro
Olofström
Orust
Osby
Oxelösund
Ronneby
Simrishamn

Skara
Skinnskatteberg
Smedjebacken
Storfors
Sävsjö
Sölvesborg
Tibro
Tidaholm
Tjörn
Tomelilla
Torsås
Töreboda
Vadstena
Vara
Vingåker
Vårgårda
Ydre
Älmhult
Ödeshög
Östra Göinge

Landsbygdskommun
Arvidsjaur
Arvika
Bengtsfors
Bollnäs
Dals-Ed
Dorotea
Filipstad
Gislaved
Gällivare
Hagfors
Haparanda
Hällefors
Jokkmokk
Kalix
Kramfors
Ljusdal
Ludvika
Lycksele
Malå
Mora
Norsjö
Ovanåker
Pajala
Ragunda
Sollefteå
Sorsele
Strömsund
Sunne

Söderhamn
Torsby
Vansbro
Vetlanda
Vilhelmina
Vimmerby
Åmål
Ånge
Årjäng
Åsele
Överkalix
Övertorneå

Landsbygdskommun 
med besöksnäring
Arjeplog
Borgholm
Båstad
Eda
Härjedalen
Leksand
Malung-Sälen
Orsa
Rättvik
Sotenäs
Storuman
Strömstad
Tanum
Åre
Älvdalen



31

Förklaring
 
A. Storstäder och storstadsnära kommuner

A1. Storstäder - kommuner med minst 200 000 invånare varav minst 200 000 invånare i den största tätorten.

A2. Pendlingskommun nära storstad - kommuner där minst 40 procent av nattbefolkningen pendlar till arbete 
i en storstad eller storstadsnära kommun.

B. Större städer och kommuner nära större stad

B3. Större stad - kommuner med minst 50 000 invånare varav minst 40 000 invånare i den största tätorten.

B4. Pendlingskommun nära större stad - kommuner där minst 40 procent av nattbefolkningen pendlar till 
arbete i en större stad.

B5. Lågpendlingskommun nära större stad - kommuner där mindre än 40 procent av nattbefolkningen 
pendlar till arbete i en större stad.

C. Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner

C6. Mindre stad/tätort - kommuner med minst 15 000 men mindre än 40 000 invånare i den största tätorten.

C7. Pendlingskommun nära mindre stad/tätort - kommuner där minst 30 procent av nattbefolkningen pendlar 
till arbete i annan mindre ort och/eller där minst 30 procent av den sysselsatta dagbefolkningen bor i annan 
kommun.

C8. Landsbygdskommun - kommuner med mindre än 15 000 invånare i den största tätorten, lågt 
pendlingsmönster (mindre än 30 procent).

C9. Landsbygdskommun med besöksnäring - landsbygdskommun med minst två kriterier för besöksnäring, 
dvs antal gästnätter, omsättning inom detaljhandel/ hotell/ restaurang i förhållande till invånarantalet.
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Fotnoter
1. För en mer utförlig beskrivning av sårbarhetsindexets konstruktion, se: Svenskt Näringsliv och Tillväxtverket 

(2016). ”Sårbara kommuner 2016: Företagandet, arbetsmarknaden och beroendet av enskilda företag”. Rap-
port 0208 Rev A.  

2. Gnosjöregionen består av de fyra kommunerna Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo.

3. Med sakernas internet avses utvecklingen att allt fler vardagsföremål, såsom hushållsapparater, fordon, 
maskiner, kläder etcetera kopplas upp mot internet genom sensorer. Detta innebär att sakerna kan utbyta 
information och kommunicera med varandra. 

4. Med tätortsgrad avses andelen av kommunens invånare som bor i tätorter, i procent. En tätort avser tätbe-
byggda områden med minst 200 invånare och där avstånden mellan husen är mindre än 200 meter.

5. Riksrevisionen (2012) ”Den kommunala ekonomin och hållbara offentliga finanser”. RiR 2012:25, s. 22.

6. En hög belåningsgrad för produktiva investeringar kan medföra en hävstångseffekt, men kan vara riskabel 
ifall priset i den underliggande tillgången rasar eller att räntor stiger kraftigt. Snabbt och kraftigt stigande 
räntor är ett särskilt stort problem ifall en stor andel av lånen är rörliga eller bundna på korta löptider.

7. Data för 2016 var inte tillgänglig på koncernnivå när denna text skrevs. 

8. Sveriges kommuner och landsting (2016) ”Ekonomirapporten, oktober 2016 – Om kommunerna och lands-
tingens ekonomi”. 1:a upplagan, oktober 2016, s. 25.

9. Materiella tillgångar avser fysiska tillgångar som till exempel maskiner, inventarier, byggnader och mark.

10. Kommuninvest är en medlemsorganisation som ägs av ett stort antal kommuner och landsting. Syftet med 
verksamheten är att skapa bättre lånevillkor än vad medlemmarna skulle åstadkomma på egen hand. 

11. Kommuninvest (2016) ”Den kommunala låneskulden 2016”, s. 7.

12. Sveriges kommuner och landsting (2016) ”Ekonomirapporten, oktober 2016 – Om kommunerna och lands-
tingens ekonomi”. 1:a upplagan, oktober 2016, s. 28.

13. Kommuninvest (2016) ”Den kommunala låneskulden 2016”, s. 3 och 13.

14. För en yrkesexamen ska eleven ha läst 2 500 poäng varav 2 250 ska vara godkända (betygen A-E) Eleven ska 
ha godkänt i svenska 1, eller svenska som andraspråk 1, engelska 5 och matematik 1. Eleven ska också ha 
godkänt i 400 poäng av de programgemensamma ämnena. Eleven ska även ha ett godkänt gymnasiearbete. 
För en högskoleförberedande examen ska eleven ha läst 2 500 poäng varav 2 250 ska vara godkända (betygen 
A-E) Eleven ska ha godkänt i svenska 1, 2 och 3 eller svenska som andraspråk 1, 2 och 3, engelska 5 och 6 
samt matematik 1. Eleven ska även ha ett godkänt gymnasiearbete.

15. Statistiska centralbyrån (2016) Arbetskraftsundersökning (Tabell: Befolkningen 15-74 år (AKU), andel i pro-
cent efter arbetskraftstillhörighet, utbildningsnivå, kön och år). Arbetslöshet efter utbildningsnivå (15-74 år), i 
procent av arbetskraften. 

16. Barnombudsmannen (2016) ”Statistik om barn och unga: En god utbildning, barnombudsmannen analyse-
rar”. 2016-03-23.

17. Arbetsförmedlingen (2017) ”Fler är arbetslösa”. Pressmeddelande 2017-05-10. 

18. Den totala arbetslösheten definieras här som öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd i % 
av den registerbaserade arbetskraften år 2016.

19. Riksrevisionen (2015) ”Nyanländas etablering - är statens insatser effektiva?”. RIR 2015:17.  

20. Ett valdistrikt är den minsta geografiska enheten vid svenska val och motsvarar ett område som tillhör en viss 
vallokal.

21. Statistiska centralbyrån (2015) ”Vilka valde att välja? - Deltagandet i valen 2014”. Demokratistatistik, rapport 
19.

22. Naturvårdsverket (2017) ”Scenario för växthusgasutsläpp”. 2017-03-15. Hämtad från Naturvårdsverkets hem-
sida 2017-06-12.

23. Koldioxidekvivalenter är en gemensam måttenhet som anger den växthusdrivande effekten hos en gas 
uttryckt som den mängd koldioxid som ger samma klimatpåverkan, till exempel motsvarar 1 kg metan en 
klimatpåverkan på 25 kg koldioxid i ett hundraårsperspektiv. 

24. Naturvårdsverket (2012) ”Hur vi kan leva hållbart 2030”. Rapport 6524.
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