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Förord 

 

Den ökade globaliseringen av näringslivet och ekonomin 

har inneburit ökade möjligheter för många kommuner. 

Men ständigt förändrade omvärldsförutsättningar ställer 

höga krav på anpassningsförmåga och socioekonomisk 

dynamik och därför har många kommuner och regioner 

också blivit sårbarare.  

 

En kommun kan vara sårbar på flera olika sätt. För att få 

en övergripande bild av samtliga svenska kommuners 

sårbarhet har WSP Analys & Strategi utvecklat ett 

analysverktyg där dessa olika aspekter vägs samman till 

ett sårbarhetsmått som i sin tur ligger till grund för en 

ranking av de svenska kommunerna.  

 



1. Sårbarhetens olika aspekter 
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WSP mäter kommunernas totala sårbarhet genom att väga ihop följande 

delkomponenter: 

 

Branschkoncentration. En hög koncentration av sysselsättning inom vissa 

branscher kan indikera att kommunen har komparativa förutsättningar för 

specialisering inom just dessa branscher. Men en hög koncentration innebär 

även att kommunen är sårbarare för branschspecifika förändringar av både 

konjunkturell och strukturell karaktär.  

 

Företagskoncentration. Etableringar av stora företag ses ofta som något 

positivt, men det innebär även att kommunen blir sårbar för eventuella 

nedläggningar eller neddragningar inom enskilda företag.  

 

Andel sysselsatta inom tillverknings- och byggindustrin. Dessa branscher är 

utpräglat konjunkturkänsliga. Tillverkningsindustrin lider dessutom av en 

långsiktig och strukturell tillbakagång i sysselsättningen. Kommuner där en 

hög andel av de sysselsatta arbetar inom tillverkningsindustrin och 

byggsektorn är därför sårbara ur både ett konjunkturellt och strukturellt 

perspektiv. 

 

Utbildningsnivå. Personer som saknar högskoleutbildning löper högre risk att 

drabbas av arbetslöshet än övriga grupper på arbetsmarknaden. Det beror 

dels på att uppsägningar är vanligare inom yrken som normalt inte kräver en 

högskoleutbildning, dels på att vägen tillbaka till jobb generellt är längre om 

man saknar högre utbildning 

 

Åldersstruktur. Den åldrande befolkningen ställer Sveriges kommuner inför 

svåra utmaningar. Allt talar för att tillgången på arbetskraft kommer att bli en 

alltmer kritisk framgångsfaktor. I denna delkomponent mäts hur många av 

dagens yrkesverksamma i kommunen som förväntas vara pensionerade om 

tio år.  

 

Regionala konjunkturutsikter. Komponenten är baserad på den kommunala 

branschstrukturen samt hur den regionala framtidstron ser ut på tre månaders 

sikt inom olika branschaggregat. Komponenten är baserad på 

sysselsättningsstrukturen och Konjunkturinstitutets regionala 

konjunkturbarometer.  
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Utbildningsnivå 

Åldersstruktur 

Regionala 
konjunktur- 

utsikter 



  

2. Sårbara och robust kommuner 2013  
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Flertalet av de kommuner som har det 

mest robusta företagsklimatet återfinns i 

storstädernas omland. Dessa kommuner 

karakteriseras av tillgången till stora och 

diversifierade arbetsmarknader, en stor 

utpendling och en hög utbildningsnivå.  

 

De kommuner som rankas som mest 

sårbara är sådana som traditionellt har haft 

en arbetsmarknad med en hög andel 

sysselsatta inom tillverkningsindustrin. 

Dessa kommuner kännetecknas även av 

en låg andel högskoleutbildade och 

arbetsgivare med en mer pessimistisk syn 

på konjunkturutvecklingen än genomsnittet 

för kommunsverige.  



Sårbara kommuner 2013 
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Källa: SCB, rAps-RIS, Konjunkturinstitutet samt egna beräkningar  

Filipstad rankas som Sveriges mest sårbara kommun 

2013.  Kommunens sårbarhet beror på en hög andel 

sysselsatta inom tillverkningsindustrin kombinerat med 

relativt många stora arbetsgivare. Bland kommunens 

största privata arbetsgivare märks Barilla Sverige AB 

(äger varumärket Wasabröd) samt OLW Sverige AB. 

Kommunen har också en relativt hög koncentration av 

företag verksamma inom branscher med en 

pessimistisk syn på framtiden.  

 

De kommuner som rankas som mest sårbara är 

sådana som traditionellt har haft en arbetsmarknad 

med en hög andel sysselsatta inom 

tillverkningsindustrin.  

 

Dessa kommuner kännetecknas vidare av en låg 

andel högskoleutbildade på arbetsmarknaden. 

Arbetsgivarna i de mest sårbara kommunerna har 

därtill en mer pessimistisk syn på 

konjunkturutvecklingen än genomsnittet, vilket 

sannolikt är ett uttryck för det stora beroendet av en 

exportmarknad som under en tid haft en mindre 

gynnsam utveckling.  

  Placering 2012 Placering 2013 Förändring 2012-2013 

        

1783 Hagfors 261 286 -26 

2417 Norsjö 289 287 1 

1764 Grums 277 288 -12 

2523 Gällivare 290 289 0 

1782 Filipstad 283 290 -8 

        



Robusta kommuner 2013 
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Källa: SCB, rAps-RIS, Konjunkturinstitutet samt egna beräkningar  

Lidingö rankas som Sveriges minst sårbara kommun 

under både 2012 och 2013.  

 

Generellt är ytterstadskommunerna till Sveriges tre 

storstadsregioner robusta ur ett 

näringslivsperspektiv, med gynnsamma placeringar i 

sårbarhetsrankingen.  Dessa kommuner 

karakteriseras av tillgången till stora och 

diversifierade arbetsmarknader, en stor utpendling 

och en hög utbildningsnivå.  

 

Vidare kännetecknas ofta robusta kommuner av en 

låg andel sysselsatta inom tillverkningsindustrin och 

byggsektorn samt en hög andel sysselsatta inom 

branscher där arbetsgivarna är relativt optimistiska 

om konjunkturutvecklingen.  

  Placering 2012 Placering 2013 Förändring 2012-2013 

        

0186 Lidingö 1 1 0 

0160 Täby 2 2 0 

0187 Vaxholm 3 3 0 

0182 Nacka 4 4 0 

0125 Ekerö 5 5 0 

        



Branschkoncentration  
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   Källa: SCB/rAps-RIS samt egna beräkningar 

    * Bygger på den senaste registerbaserade statistiken från SCB, vilken avser år 2010.   

Lägst branschkoncentration 

Högst branschkoncentration 

  Herfindahlindex * Placering 2012 Placering 2013 Förändring 2012-2013 

          

0186 Lidingö 0,043 2 1 1 

0180 Stockholm 0,044 1 2 -1 

0182 Nacka 0,044 4 3 1 

0183 Sundbyberg 0,044 3 4 -1 

1257 Örkelljunga 0,045 5 5 0 

          

  Herfindahlindex * Placering 2012 Placering 2013 Förändring 2012-2013 

          

1486 Strömstad 0,086 286 286 0 

0481 Oxelösund 0,098 290 287 3 

2104 Hofors 0,102 288 288 0 

1982 Fagersta 0,103 287 289 -2 

0617 Gnosjö 0,105 289 290 -1 

          

   Källa: SCB/rAps-RIS samt egna beräkningar 

    * Bygger på den senaste registerbaserade statistiken från SCB, vilken avser år 2010.   



Andel sysselsatta inom tillverknings- och byggindustrin  
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  Lägst andel 

  Högst andel 

  Tillv. ind. *  Byggind. * Placering 2012 Placering 2013 Förändring 2012-2013 

            

0186 Lidingö 4,7% 3,4% 1 1 0 

0180 Stockholm 5,0% 4,2% 2 2 0 

0162 Danderyd 6,2% 2,5% 3 3 0 

0184 Solna 6,2% 4,5% 4 4 0 

0160 Täby 6,3% 4,5% 5 5 0 

            

  Tillv. ind.*   Byggind. * Placering 2012 Placering 2013 Förändring 2012-2013 

            

1907 Surahammar 31,0% 9% 285 286 -1 

0140 Nykvarn 22,3% 11% 287 287 0 

2417 Norsjö 25,3% 10% 288 288 0 

1447 Gullspång 27,1% 10% 290 289 1 

2418 Malå 24,9% 10% 289 290 -1 

            

   Källa: SCB/rAps-RIS samt egna beräkningar 

    * Bygger på den senaste registerbaserade statistiken från SCB, vilken avser år 2010.   

   Källa: SCB/rAps-RIS samt egna beräkningar 

    * Bygger på den senaste registerbaserade statistiken från SCB, vilken avser år 2010.   



Utbildningsnivå 
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Lägst andel som saknar högskoleutbildning  

Högst andel som saknar högskoleutbildning  

  Andel * Placering 2012 Placering 2013 Förändring 2012-2013 

          

0162 Danderyd 21,8% 1 1 0 

1281 Lund 28,2% 2 2 0 

1262 Lomma 30,8% 3 3 0 

0186 Lidingö 32,8% 4 4 0 

0160 Täby 35,2% 5 5 0 

          

   Källa: SCB/rAps-RIS samt egna beräkningar 

    * Bygger på den senaste registerbaserade statistiken från SCB, vilken avser år 2010.   

  Andel * Placering 2012 Placering 2013 Förändring 2012-2013 

          

1762 Munkfors 79,0% 289 286 3 

1860 Laxå 79,1% 287 287 0 

1782 Filipstad 79,1% 286 288 -2 

1862 Degerfors 79,4% 285 289 -4 

1864 Ljusnarsberg 79,4% 290 290 0 

          

   Källa: SCB/rAps-RIS samt egna beräkningar 

    * Bygger på den senaste registerbaserade statistiken från SCB, vilken avser år 2010.   



Företagskoncentration  
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Lägst företagskoncentration 

Högst företagskoncentration 

  Arbetsställen/dagbef. Placering 2012 Placering 2013 Förändring 2012-2013 

          

0187 Vaxholm 0,34 1 1 0 

2403 Bjurholm 0,32 3 2 1 

0885 Borgholm 0,31 2 3 -1 

0512 Ydre 0,30 5 4 1 

1233 Vellinge 0,30 4 5 -1 

          

  Arbetsställen/dagbef.  Placering 2012 Placering 2013 Förändring 2012-2013 

          

0562 Finspång 0,10 281 286 -5 

1496 Skövde 0,10 283 287 -4 

1488 Trollhättan 0,09 288 288 0 

0481 Oxelösund 0,08 289 289 0 

0184 Solna 0,08 290 290 0 

          

   Källa: SCB/rAps-RIS samt egna beräkningar 

    * Bygger på den senaste registerbaserade statistiken från SCB, vilken avser år 2010.   

   Källa: SCB/rAps-RIS samt egna beräkningar 

    * Bygger på den senaste registerbaserade statistiken från SCB, vilken avser år 2010.   



Åldersstrukturen 
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Lägst andel av arbetskraften som förväntas ha gått i pension om tio år 

Högst andel av arbetskraften som förväntas ha gått i pension om tio år 

  Andel 55-64 år* Placering 2012 Placering 2013 Förändring 2012-2013 

          

0183 Sundbyberg 15,0% 1 1 0 

0184 Solna 15,2% 2 2 0 

0180 Stockholm 15,6% 3 3 0 

0138 Tyresö 15,8% 5 4 1 

0126 Huddinge 15,9% 4 5 -1 

          

  Andel 55-64 år Placering 2012 Placering 2013 Förändring 2012-2013 

          

1447 Gullspång 29,3% 277 286 -9 

0885 Borgholm 30,2% 288 287 1 

2463 Åsele 31,3% 287 288 -1 

2521 Pajala 31,3% 289 289 0 

2518 Övertorneå 33,1% 290 290 0 

          

   Källa: SCB/rAps-RIS samt egna beräkningar 

    *Avser senaste året med tillgänglig data, dvs 2011.  

   Källa: SCB/rAps-RIS samt egna beräkningar 

    *Avser senaste året med tillgänglig data, dvs  2011 



Regionala konjunkturutsikter 
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Källa: SCB, rAps-RIS, Konjunkturinstitutet samt egna beräkningar 

*Avser kvartal 4 2012  

Källa: SCB, rAps-RIS, Konjunkturinstitutet samt egna beräkningar 

*Avser kvartal 4 2012.   

  Minst optimism bland arbetsgivarna 

Mest optimism bland arbetsgivarna 

  Konfidensindikator Placering 2012 Placering 2013 Förändring 2012-2013 

          

0162 Danderyd -2,8 32 1 31 

0186 Lidingö -2,9 24 2 22 

0180 Stockholm -3,4 22 3 19 

2029 Leksand -3,6 114 4 110 

0184 Solna -3,8 23 5 18 

          

  Konfidensindikator Placering 2012 Placering 2013 Förändring 2012-2013 

          

2284 Örnsköldsvik -12,8 267 286 -19 

2417 Norsjö -13,0 288 287 1 

2418 Malå -13,2 289 288 1 

2584 Kiruna -13,6 287 289 -2 

2523 Gällivare -13,7 290 290 0 

          



  

3. Vägar till minskad sårbarhet  
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Många kommuner/regioner står inför stora 

utmaningar de kommande decennierna. 

Vad kan göras för att hindra/vända en 

negativ utveckling?  

 

Svaret är inte enkelt och möjliga åtgärder 

varierar för olika regioner.  



Den regionala tillväxtens drivkrafter 
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Regional tillväxt  

Inflöde 

 

Arbetskraft  

Kapital  

Kompetens 

Regional infrastruktur 

 

Fysisk 

Kunskaper 

Socialt kapital 

Innovationssystem 

 

Innovationer 

Entreprenörskap 

Nätverk och kluster 

Ramverk 

 

Nationella nätverk 

Lagstiftning/ 

Företagandets villkor 

Gemensamt för nästan alla Sveriges kommuner är att en 

framgångsrik utvecklingsstrategi måste bygga på åtgärder 

som minskar den strukturella sårbarheten och ökar förmågan 

till omställning.  En väg framåt är att ta utgångspunkt i vad vi 

vet om regionalekonomisk tillväxt. För att en region ska växa 

krävs bland annat: 

 

- Ett inflöde av arbetskraft, kapital och kompetens och 

också en kontinuerlig omvandling/uppgradering av det 

existerande näringslivet 

 

- För att få till detta krävs en väl fungerande infrastruktur, 

vilket bland annat innebär kopplingar in mot växande 

regioner och ett väl fungerande utbildningssystem. 

 

- Regioner som växer kännetecknas också av 

entreprenörskap och innovationer 

 

- För att frigöra utveckling krävs också att de formella 

regelverken och företagandets villkor är gynnsamma.  

 

Regional utveckling kräver att flera av dessa beståndsdelar 

är på plats. 



Starkare koppling till storstaden – ett framgångsrecept 
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Kartan till vänster illustrerar beräkningar som WSP gjort kring 

hur tillväxten i förvärvsinkomster kan förväntas fördelas fram 

till 2030. Beräkningarna ger vid handen att 

storstadsregionerna kommer att stå för närmare 70 procent 

av tillväxten. Utvecklingen drivs både av en positiv 

befolkningsutveckling och en starkare inkomstutveckling. 

 

En stark trend i hela världsekonomin är urbaniseringen, så 

även i Sverige. Att, om möjligt, dra nytta av och bejaka den 

utvecklingen, är ett tydligt framgångsrecept för en kommun.  

 

Av de svenska kommuner som under de senaste 

decennierna lyckats vända en tidigare negativ 

befolkningsutveckling återfinns nästan alla i storstädernas 

omland. Gemensamt för dessa kommuner är att de via 

stigande bostadspriser i storstädernas centrala delar  och 

förbättrade möjligheter till arbetspendling blivit ett attraktivt 

alternativ för hushåll som vill ha tillgång till såväl en stor 

marknad för arbete och konsumtion som den mindre ortens 

alla fördelar.   

 

 

Källa: WSP 



  

Appendix. Delkomponeneternas historiska 
utveckling och validitet  
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I appendix ges en mer ingående beskrivning 

av de delkomponenter som 

sårbarhetsrankningen baseras på. För var 

och en av komponenterna redovisas dels 

den historiska utvecklingen, dels dess 

validitet. Med validitet menas i vilken 

utsträckning man faktiskt mäter det man vill 

mäta.  

 

 

 

 



Branschkoncentration  
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Källa: SCB 
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Diagrammet till vänster illustrerar hur kommuner med en låg 

branschspridning är sårbarare ur ett näringslivsperspektiv. 

 

Y-axeln representerar förändringen i kommunernas 

sysselsättningsgrad 2005-2010, medan X-axeln visar hur 

spridda de sysselsatta i kommunen är över olika branscher.  

 

De allra flesta kommunerna med en negativ utveckling av 

sysselsättningsgraden kännetecknas av en låg 

branschspridning och återfinns således i digrammets undre 

vänstra ruta.  

 

I den övre vänstra rutan placerar sig kommuner med en 

koncentrerad branschstruktur och en ökande 

sysselsättningsgrad, vilket indikerar att kommunerna har 

komparativa fördelar inom de överrepresenterade branscherna. 

Men dessa kommuner är ändå sårbara eftersom neddragningar 

inom en enskild bransch snabbt  kan försämra läget.   



Företagskoncentration  
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Diagramet till vänster visar sysselsättningstillväxten I riket för 

arbetsställen med fler än 250 anställda och för arbetsställen 

med färre än 250 anställda.  

 

Mellan 1993 och 2010 har sysselsättningstillväxten varit 

betydligt högre för arbetsställen med färre än 250 anställda. 

Diagrammet illustrerar även att större arbetsställen har 

drabbats betydligt hårdare i de tre senaste ekonomiska 

kriserna och att sysselsättningsutvecklingen här är mer volatil, 

det vill säga att sysselsättningen tenderar att både falla och 

stiga brantare än i gruppen av små- och medelstora 

arbetsställen.  

Källa: rAps-RIS 
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Andel sysselsatta inom tillverknings- och byggindustrin  
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Den vänstra axel n i diagrammet visar den årliga BNP- 

tillväxten i Sverige de senaste 20 åren och den vänstra axeln 

visar andelen av rikets alla varsel som skett inom 

tillverkningsindustrin och byggsektorn. 

 

Som framgår står bygg- och tillverkningsindustrin för mellan 

40 och 60 procent av de totala antalet varsel på 

arbetsmarknaden, trots att endast drygt 20 procent av alla 

sysselsatt återfinns  i dessa branscher.  

 

Kommuner med en hög andel sysselsatta inom 

tillverkningsindustrin och byggsektorn är alltså mer 

exponerade för risken att drabbas av varsel  och stigande 

arbetslöshet.  

Källa: Arbetsförmedlingen och SCB 
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Utbildningsnivå  
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Sett till samtliga som är registrerade hos Arbetsförmedlingen 

som öppet arbetslösa eller sökande i program med 

aktivitetsstöd så saknade 78 procent  en eftergymnasial 

utbildning. 

 

Tidserierna till vänster visar utvecklingen av andelen som 

saknar en eftergymnasial utbildning i åldern 35-44 år i 

storstadslänen och i övriga riket. Andelen har minskat med 

15 procentenheter i storstadslänen och 13 procentenheter i 

övriga riket från 1992 till 2011.  

 

Det faktum att nästan fyra av fem långtidsarbetslösa saknar 

en eftergymnasial utbildning och visar att kommuner med en 

låg andel eftergymnasialt utbildade är sårbarare.       

 

Källa: Arbetsförmedlingen och SCB 
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Åldersstrukturen – snabbt växande obalans mellan antalet 

äldre och personer i arbetskraften  
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Sverige står inför en betydande demografisk utmaning. Enligt 

aktuella prognoser kommer antalet personer i vårdkrävande 

ålder nästan fördubblas fram till år 2035 (se figur).  Samtidigt 

växer befolkningen i arbetsför ålder nästan inte alls.  

 

Det finns betydande regionala skillnader både i hur stor den 

demografiska skevheten är och när i tid den kulminerar. 

Vissa kommuner med mycket stor obalans mellan antalet 

invånare i vårdkrävande ålder och arbetskraftens storlek 

kommer sannolikt att få svårt att försörja det lokala 

näringslivet med arbetskraft eftersom en så stor  andel av de 

sysselsatta behövs inom vården och omsorgen. 

 

Allt talar för att tillgången på arbetskraft kommer bli en allt 

mer kritisk framgångsfaktor och är såldes en viktig aspekt 

när kommunernas sårbarhet ska analyseras.  

  

Källa: SCB 

Anm: Indexerad skala. 2012=index 100.  
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WSP har på uppdrag av regeringens Framtidskommission 

gjort beräkningar över den framtida försörjningsbördan i 

Sveriges kommuner.  

 

Försörjningskvoten mäter relationen mellan  dem som jobbar 

och dem som inte jobbar.  

 

Beräkningarna har två horisonter; 2020 och 2050. Den 

övergripande bilden är att försörjningskvoten ökar i nästa 

hela landet, men att de regionala skillnaderna är betydande. 

Storstadskommunerna kommer även framgent ha en relativt 

gynnsam åldersstruktur, medan vissa mer glest befolkade 

delar av landet kommer att ställas inför en mycket stor 

demografisk utmaning.  

 

Den åldrande befolkningen framställs ofta som ett 

finansieringsproblem. Men i många kommuner är den 

framtida komptensförsörjningen en minst lika stor utmaning. I 

regioner med en mycket skev åldersstruktur kommer 

efterfrågan på personal till vård- och omsorgssektorn bli så 

stor att det kan bli svårt att samtidigt försörja andra delar av 

den lokala ekonomin med arbetskraft. Vi närmar oss således 

något som kan liknas vid en regionalekonomisk paradox; de 

allra svagaste kommunerna kommer att kännetecknas av det 

som vi normalt förknippar med snabbväxande storstäder, 

nämligen låg arbetslöshet och arbetskraftsbrist.  

Källa: Försörjningskvoten i olika delar av Sverige – scenarier till år 2050, 

Stadsrådsberedningen. 



De regionala konjunkturutsikterna  

23 

Framtidstron inom det kommunala näringslivet är en 

komponenet som används för att bedöma kommunernas 

sårbarhet i ett kort till medellångt perspektiv.  

 

Framtidstron är baserad på Konjunkturinstitutets 

Konjunkturbarometer där aktörer inom det regionala 

näringslivet redovisar sin syn på nuläget och förväntningar 

på framtiden. 

 

Figuren till vänster är företagarnas  förväntningarna på 

antalet anställda och det faktiska utfallet 1997-2012. 

Serierna indikerar att barometern är en relativt god indikator 

över utvecklingen på kort sikt.  

Källa: Konjunkturinstitutet 
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Om WSP 
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WSP och GENIVAR har gått samman och 

bildar ett av världens ledande analys- och 

teknikkonsultföretag. Vi erbjuder tjänster 

för hållbar samhällsutveckling inom Hus & 

Industri, Transport & infrastruktur och Miljö 

& Energi. Tillsammans har vi 14 500 

medarbetare på över 300 kontor i 35 

länder. I Sverige har vi omkring 2500 

medarbetare 


