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Förord

Denna rapport bygger på de reviderade framskrivningar av befolkning,
sysselsättning och inkomster som tagits fram gemensamt av regionala
utvecklingsaktörer i östra Mellansverige, det vill säga Gävleborgs län,
Stockholms län, Södermanlands län, Uppsala län, Västmanlands län,
Örebro län och Östergötlands län. Sedan flera år tillbaka har vi en dialog
och samverkan inom ramen för länens respektive regionala utvecklings
arbete, och det bygger på ömsesidig nytta.
Vi har tidigare i år tagit fram modellbaserade scenarier för kommuner
och tätorter till år 2050. De bygger på de storskaliga förändringar i befolk
ningsutveckling, utbildningsnivåer och branschutveckling som påverkar
alla delar av östra Mellansverige. Denna generella metodik som har
använts för att bryta ner utvecklingen på lägre geografiska nivåer kan
dock inte fullt ut ta hänsyn till lokala förändringar. I den här rapporten
studeras effekter av några sådana lokala nyetableringar av arbetsplatser
som kan tänkas påverka den inomregionala fördelningen av sysselsätt
ningen och möjligen också var folk bor.
Vår förhoppning är att den här rapporten bidrar till att ytterligare öka
förståelsen för de förutsättningar vi står inför och därmed ge en grund
för både regional och kommunal planering och aktivt handlande. Den är
ett exempel på hur det modellbaserade analysverktyg som vi tagit fram
kan användas. Det är sålunda också möjligt att till exempel använda det
för att se effekter av de förbättringar i tillgänglighet som diskuteras i den
långsiktiga trafikplaneringen.
Stockholm i oktober 2013
Regionförbundet Uppsala
Regionförbundet Östsam
Regionförbundet Örebro
Region Gävleborg

Stockholms läns landsting
Regionförbundet Sörmland
Länsstyrelsen i Västmanlands län
Västmanlands kommuner och landsting
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Sammanfattning

Förändringar på lokal nivå (etablering av nya eller nedläggning av befint
liga verksamheter) som inte har beaktats vid tidigare analyser kommer
naturligtvis att äga rum framöver. Om sådana förändringar inte är mar
ginella kan den inomregionala fördelningen behöva kompletteras eller
revideras med ledning av förväntade konsekvenser. Som underlag för en
bedömning om och hur den inomregionala fördelningen av befolkning
och sysselsättning bör revideras med anledning av nyetablerade/ned
lagda verksamheter är det lämpligt att genomföra känslighetsanalyser.
I denna rapport presenteras resonemang om prognososäkerhet i för
delning av sysselsättning på små områden samt effekter av etablering av
nya arbetsställen i förhållande till övrig prognososäkerhet. Dessutom
presenteras resultat av två genomförda känslighetsanalyser av syssel
sättningseffekter av nyetableringar. De nyetableringar som undersökts
är en utökad gruvnäring i Bergslagen och en nationell logistiketablering
i Hallsberg. Analyserna av dessa nyetableringar har genomförts med
rAps – regionalt Analys och prognossystem.
Prognososäkerheten i en framskrivning ökar generellt sett ju mindre
områden som beaktas eftersom de så kallade slumpfelen inte kan ta ut
varandra i samma utsträckning för små områden som för stora. Slumpfel
är avvikelser i utfall jämfört med en framskrivning på grund av »slump
mässiga händelser« som inte rimligen kan förutses. För till exempel
befolkningsprognoser är en tumregel att det relativa prognosfelet avtar
i proportion mot kvadratroten av folkmängden.
Omfördelningen av sysselsättningen uppdelat på branschaggregat har
studerats, både för statistik 2000–2010 och för framskrivningen 2010–
2030. Omfördelningen mellan län i framskrivningen är av ungefär
samma storlek som i statistiken, eller större. På små områden, så kallade
SAMS-områden, är dock omfördelningen i framskrivningen mindre än
i statistiken. Detta är sannolikt ett tecken på att framskrivningen inte
klarar av att återskapa förändringar för enskilda företag/arbetsställen,
4

t ex nedläggning av enskilda arbetsställen. Dock är den omfördelning
som beräknas med den modellbaserade fördelningsmetod som använts
i ÖMS-framskrivningarna större (och närmre statistiken) än den som
beräknats med en mer konservativ, och icke modellbaserad, metod.
Resultaten av känslighetsanalyserna visar på små effekter ur ett stor
regionalt perspektiv. Sysselsättningsförändringen i ÖMS som helhet lig
ger på någon tiondels procent. Däremot är effekterna för många kommu
ner där etableringarna sker och för enskilda FA-regioner relativt stora. I
vissa kommuner som får en gruvetablering ökar den sysselsatta dag
befolkningen (dvs sysselsatta efter arbetsställets belägenhet) med upp
till 20 procent enligt beräkningarna. På kommunal nivå är det emeller
tidsvårt att med säkerhet säga hur stora de indirekta effekterna av en
etablering blir, dvs att avgöra mer exakt hur den geografiska spridningen
av effekterna av en etablering ser ut.

Stollbergs gruvor, Ludvika kommun. Foto: Mattias Bäckström.
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Bakgrund

År 2007 togs det fram en framtidsbild av befolkning, sysselsättning och
ekonomisk utveckling för östra Mellansverige, ÖMS. Sedan dess har nya
och grundligt reviderade framskrivningar tagits fram, med en nedbryt
ning till kommun- och tätortsnivå. Motivet för att revidera de fram
skrivningar som gjordes för drygt fem år sedan är att omvärldsförutsätt
ningarna har ändrats i flera avseenden. Nyare nationella befolkningsprognoser innebär att Sveriges folkmängd beräknas öka betydligt
snabbare än vad som antogs i de framskrivningar som genomfördes år
2007. Det är i sig ett motiv för reviderade framskrivningar, även om ÖMS
andel av rikets befolkning skulle förväntas vara densamma som i den
tidigare framskrivingen. Men omvärldsförutsättningarna har även
ändrats i det avseendet att rikets befolkning och sysselsättning alltmer
tenderar att koncentreras till ÖMS.
Framskrivningarna på länsnivå bygger på prognoser (scenarier) för
sysselsättningsutvecklingen som tagits fram på andra håll (KI:s prognos,
LU 2008). De modellbaserade prognoserna på nationell nivå för utveck
lingen i olika branscher är givna förutsättningar för nedbrytningen till
regional nivå. Nedbrytningen innebär att växande branscher också blir
växande på regional nivå, och krympande branscher blir krympande på
regional nivå. Men det betyder inte att alla branscher förändras i samma
takt på nationell och regional nivå. Att sysselsättningen förväntas växa
snabbare i ÖMS än i övriga riket har i korthet att göra med, bland annat,
stora arbetsmarknader och hög utbildningsnivå, som innebär kompara
tiva fördelar för snabbväxande branscher.
Inom ÖMS är det rimligt att nedbrytningen av sysselsättningen i olika
branscher tar hänsyn till att olika områdesegenskaper är mer eller mindre
attraktiva. Det finns många olika skäl till att branscher vid en viss tid
punkt är inomregionalt specialiserade och koncentrerade till vissa områ
den. I vissa fall kan det vara fråga om historiska skäl, t ex att en industri
bransch är koncentrerad till områden som tidigare hade, men kanske
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inte längre har, lämpliga områdesegenskaper. (Detta kan t ex gälla för
tillverkningsindustrin, som delvis fortfarande finns lokaliserad i Stock
holmsregionens centrala delar.) I nedbrytningen har tillkommande
sysselsättning (ej branschuppdelad) i ÖMS fördelats på områden till
stor del med ledning av olika tillgänglighetsvariabler.
När det gäller sysselsatta så brukar man tala om sysselsatt dagbefolk
ning och sysselsatt nattbefolkning. Med sysselsatt dagbefolkning avses
sysselsatta efter arbetsställets belägenhet. För en region innebär det
antalet arbetsplatser eller arbetstillfällen i regionen. Med sysselsatt natt
befolkning avses sysselsatta efter bostadens belägenhet. För en region
innebär det antalet personer som bor i regionen och som också har ett
arbete. Skillnaden mellan sysselsatt dag- och nattbefolkning i en region
avgör nivån på regionens nettopendling.
Den generella metodik som används vid nedbrytningen kan därmed
inte ta explicit hänsyn till mer eller mindre förväntade lokala föränd
ringar, förändringar som i vissa fall innebär nyetableringar och i andra
fall innebär nedläggningar av verksamheter. Sådana avvikelser från den
fördelning av sysselsättningen som genereras av den generella metoden
kan tänkas påverka den inomregionala fördelningen av sysselsatta och
möjligen också befolkning.
Om sådana förändringar inte är marginella kan den inomregionala
fördelningen behöva kompletteras eller revideras med ledning av för
väntade konsekvenser. Som underlag för en bedömning om och hur den
inomregionala fördelningen av befolkning och sysselsättning bör revide
ras med anledning av nyetablerade/nedlagda verksamheter är det lämp
ligt att genomföra känslighetsanalyser. De lokala förändringar som ska
studeras här handlar om ökad gruvdrift i Bergslagen samt en nationell
logistiketablering i Hallsberg.
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Prognososäkerhet i fördelning av
sysselsättning på små områden
I framskrivningarna av befolkning och sysselsättning i ÖMS har lokali
seringsmodellen LuSIM använts för att fördela tillkommande befolkning
och sysselsättning på mindre geografiska områden, så kallade SAMSområden. Det innebär att en modellbaserad ansats har tillämpats och att
bland annat tillgänglighet har varit ledande för fördelningen. Eftersom
tillgängligheten påverkas av förändringar i transportsystemet kommer
framskrivningen också att innebära att sysselsättningens fördelning
ändras över den period som framskrivningen avser.
Här kan det vara av intresse att relatera den metod som tillämpats vid
ÖMS-nedbrytningen till den metod som används vid motsvarande ned
brytning av regionernas sysselsättning för att generera indata till Trafik
verket (TRV) i den nationella transportplaneringen. Vi kan kalla denna
metod för TRV-nedbrytningen.
Först, på samma sätt som för ÖMS-nedbrytningen utgår befolknings
prognosen för små områden (SAMS-områden) i TRV-nedbrytningen
från sambandet mellan markanvändning (bostäder) och lokalisering
(befolkning). Motivet är att sambandet mellan bostäder indelade efter
hustyp och byggnadsperiod och befolkningen indelad efter ålder är rela
tivt stabilt. Prognosen (framskrivningen) för kommunens befolkning
per ålder, och bostadsstocken per hustyp och byggnadsperiod per
SAMS-område, inklusive planerade/prognoserade förändringar av
bostadsstocken, ger underlag för att fördela kommunens befolkning på
SAMS-områden. Den stora skillnaden är att fördelningen av tillkom
mande bostäder inte görs modellbaserat i TRV-nedbrytningen.
När det sedan gäller fördelningen på SAMS-områden av kommunens
förvärvsarbetande dagbefolkning (dvs sysselsatta efter arbetsställets
belägenhet) skulle man kunna tänka sig att det på motsvarande sätt som
vid befolkningsprognosen är möjligt att utgå från ett samband mellan
markanvändning (arbetsplatser/lokalyta) och lokalisering (sysselsatta).
Problemet är dock att det är svårt att finna något sådant stabilt samband
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och att relevanta bebyggelsedata saknas eller är svårtillgängliga. I ÖMSnedbrytningen löses detta problem genom att tillkommande sysselsatta
fördelas av lokaliseringsmodellen. Problemet är bakgrunden till att den
metod som valts i TRV-nedbrytningen för att fördela kommunens för
värvsarbetande dagbefolkning (sysselsättning) på SAMS-områden har
varit konservativ; för respektive bransch i kommunen antas oförändrad
fördelning på SAMS-områden, dvs för en given bransch antas antalet
sysselsatta i SAMS-området öka eller minska i samma takt som antalet
sysselsatta ökar eller minskar i kommunen. Detta skiljer sig från den
modellbaserade och tillgänglighetsdrivna metodik som använts för
fördelningen av tillkommande sysselsättning i ÖMS-nedbrytningen.
För att belysa förutsättningarna för och konsekvenserna av de tilläm
pade metoderna vid fördelningen av befolkning och sysselsättning i
ÖMS- och TRV-nedbrytningarna kan vi undersöka den faktiska omför
delningen, och börja med att se på omfördelningen av bostäder, befolk
ning och sysselsättning mellan kommuner i Sverige för en historisk
20-årsperiod, 1990–2010, se Figur 1 nedan.
Figur 1
Omfördelning mellan kommuner 1990–2010
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Källa: SCB
Anm. Måttet på omfördelning bygger på en summering över alla kommuner
av skillnaden (i absoluta tal) mellan kommunens andel av rikets bostäder,
befolkning etc år 1990 och år 2010.
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Mindre än 4 procent av bostäderna har omfördelats på 20 år, vilket
speglar att bostadsstocken förändras relativt långsamt. Drivkraften för
denna förändring är den omfördelning av befolkning som ägt rum, som
är drygt 2 procentenheter större. Detta innebär att den genomsnittliga
boendetätheten har sjunkit i vissa kommuner och ökat i andra kommuner.
Det faktum att tillgången på bostäder av förklarliga skäl förändras relativt
långsamt sätter gränser för hur stor befolkningens omfördelning kan bli
för en given tidsperiod. Omfördelningen av förvärvsarbetande nattbefolk
ning följer omfördelningen av befolkning 20–64 år relativt väl, vilket
tyder på att variationen i förvärvsgrad inte förändras speciellt mycket.
Omfördelningen av förvärvsarbetande dagbefolkning är marginellt större,
vilket kan tyda på att det mellankommunala pendlingsmönstret också är
tämligen stabilt. Omfördelningen av sysselsatta inom tillverkningsindu
strin är betydligt större, nästan 12 procent, och omfördelningen av syssel
satta inom verkstadsindustrin är ännu större, 16 procent. Detta speglar
att industrins strukturomvandling sker med mycket varierande förut
sättningar i olika kommuner. Den mellankommunala omfördelningen
av sysselsättningen inom tillverkningsindustrin och inom verkstads
industrin är således förhållandevis stor i ett 20-årsperspektiv.
Men, i detta sammanhang är det av större intresse att sätta den histo
riska omfördelningen av sysselsatta inom olika branscher i relation till
motsvarande beräknade framtida omfördelning, enligt ÖMS- och TRVnedbrytningarna. Sådana jämförelser redovisas i Figur 2, Figur 3 och
med historiska data för perioden 2000–2010. För dessa figurer beaktas
enbart länen i ÖMS och inte hela riket. Observera att nedbrytningarna
avser en dubbelt så lång tidsperiod.
Den beräknade omfördelningen mellan kommuner inom respektive
län har viktats med länens andel av riket, och omfördelningen mellan
SAMS-områden i respektive kommun har viktats med kommunens
andel av riket.
Enligt statistiken för åren 2000–2010 är omfördelningen av syssel
satta inom varuproduktion större än inom tjänstebranscherna. Detta
gäller på alla nivåer. Även den beräknade framtida omfördelningen
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Figur 2
Omfördelning av sysselsatt dagbefolkning mellan län, statistik
2000–2010 och enligt nedbrytningar 2010–2030
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Figur 3
Omfördelning av sysselsatt dagbefolkning mellan kommuner inom
respektive län, statistik 2000–2010 och enligt nedbrytning 2010–2030
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Figur 4
Omfördelning av sysselsatt dagbefolkning mellan SAMS-områden
inom respektive kommun, statistik 2000–2010 och enligt nedbrytning
2010–2030
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mellan 2010 och 2030 uppvisar mestadels ett sådant mönster. På länsnivå
beräknar ÖMS-nedbrytningen en större omfördelning än TRV-nedbryt
ningen, och både uppvisar en större omfördelning än statistiken 2010–
2030. Dock bör den vara större eftersom en dubbelt så lång tidsperiod
beaktas. Huruvida nedbrytningarna på länsnivå genererar en osannolikt
stor regional omfördelning av sysselsättningen är svårt att bedöma.
I nedbrytningarna antas exempelvis en fortsatt regional koncentration
av den krympande sysselsättningen inom flera industribranscher.
Den beräknade omfördelningarna mellan kommuner inom respektive
län är däremot något lägre än vad som observerats historiskt, om skill
naden i tidsperiodernas längd beaktas. Den beräknade omfördelningen
mellan SAMS-områden är i TRV-nedbrytningen klart lägre än vad som
observerats historiskt. I ÖMS-nedbrytningen är omfördelningen klart
större än i TRV-nedbrytningen men ändå lägre än i statistiken.
Således innebär den konservativa metod som tillämpas vid nedbryt
ning på SAMS-områden i TRV-nedbrytningen att den inomkommunala
fördelningen av branschernas sysselsättning avviker kraftigt från vad
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som kan förväntas utifrån historiska data, och kraftigare än vad som är
fallet för ÖMS-nedbrytningen. Den omfördelning av industrisysselsätt
ningen inom kommuner som kan observeras handlar i praktiken om
förändringar för enskilda företag/arbetsställen, t ex nedläggning av
enskilda arbetsställen. Dessa skeden är oerhört svåra, för att inte säga
omöjliga att helt fånga in i en framskrivning. Men, det är viktigt att kon
statera att skillnaden i inomkommunal omfördelning mellan statistik
och beräkning är större för industribranscher, med krympande och för
hållandevis liten sysselsättning, än för tjänstebranscher, med växande
och betydligt större sysselsättning.
En slutsats av denna genomgång är att det finns starka skäl att göra
en översyn av den konservativa metod som hittills tillämpats vid TRVnedbrytningen av sysselsättningen till SAMS-områden. Det är bland
annat motiverat att inhämta information från företrädare som kan antas
ha relevant kunskap och information om förutsättningar på lokal nivå.
Exempelvis har det i detta nationella sammanhang blivit aktuellt att
beakta effekterna av nya arbetsställen inom gruvindustrin, på liknande
sätt som samma fråga har aktualiserats i ÖMS.
Men, för en utveckling av den metod som tillämpas i TRV-nedbryt
ningen finns det också skäl att överväga en modellbaserad fördelning
som utgångspunkt för en eventuell justering med anledning av förvän
tade nyetableringar eller nedläggningar. Den metod som tillämpas i
ÖMS-nedbrytningen är ett exempel på en sådan modellbaserad metod.
Den modellbaserade omfördelningen av sysselsättning enligt ÖMSnedbrytningen ger en rimligare bild av sysselsättningens förväntade för
delning, såtillvida att den utgår från hur förändrad tillgänglighet i olika
avseenden kan antas påverka sysselsättningens inomregionala fördel
ning. Denna egenskap har ett förhållandevis starkt teoretiskt stöd för
att modellera den totala sysselsättningens fördelning.
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Metodbeskrivning för de genomförda
känslighetsanalyserna
För att estimera de direkta och indirekta effekterna av etableringarna på
antalet sysselsatta och pendlingsmönstren i östra Mellansverige används
det regionala analys- och prognossystemet rAps. De indirekta effekterna
estimeras genom att skapa ett utredningsalternativ med etableringar
och ett jämförelsealternativ utan etableringar. Skillnaden i antalet syssel
satta utgör de direkta och indirekta effekterna av etableringarna. Stor
leken av de indirekta effekterna är skillnaden mellan de två alternativen
minus de arbetstillfällen som uppstår inom de aktuella etableringarna.
Det är en så kallad input-output-analys som används för att beräkna de
indirekta effekterna. Kärnan i denna analys är en input-output-matris
som beskriver samtliga leverantörssamband, dvs från vilka branscher
varje bransch köper insatsvaror och tjänster och i vilken utsträckning.
Input-output-matrisen i rAps härstammar från år 2005 och är regiona
liserad, dvs unik för varje region i riket.
Metoden fångar inte upp alla eventuella effekter på en ort som följd av
en etablering. Det som fångas upp i de indirekta effekterna är den efter
frågeökning som en ny verksamhet innebär, främst i form av insatsvaror
och tjänster. En etablering till en ort kan dessutom exempelvis ha ett
symbolvärde och innebära att även andra verksamheter satsar, utan att
dessa verksamheter producerar insatsvaror till den första verksamheten.
En sådan utveckling med så kallade sekundära effekter har inte analyse
rats och skulle behöva flera ytterligare antaganden än vad som gjorts
med den valda metoden.
För känslighetsanalysen om ökad gruvnäring estimeras den geograf
iska spridningen av de indirekta effekterna på dagbefolkningen genom
att tre geografiska områden undersöks.
1. Östra Mellansverige samt FA-områdena Filipstad, Avesta, Ludvika
och Falun/Borlänge.
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2. FA-områdena Filipstad, Hällefors, Örebro, Västerås, Fagersta,
Falun/Borlänge, Avesta, Ludvika, Gävle samt Stockholm exklusive
Stockholms län och de kommuner som tillhör Södermanlands län.
3. FA-område Fagersta (dvs kommunerna Fagersta, Skinnskatteberg
och Norberg).
Det första geografiska området (1) ger de totala indirekta effekterna av
gruvetableringarna. För att fördela effekterna inom ÖMS används resul
taten från de två andra områdena. Det andra området (2) innefattar de
FA-områden där en gruvetablering är planerad. Det tredje området (3)
består av tre kommuner där gruvetableringar är planerade och används
för att skapa en lokal multiplikator som estimerar antalet ytterligare
arbetstillfällen per branschaggregat som skapas av varje tillkommande
arbetstillfälle inom gruvindustrin.
Multiplikatorn appliceras på samtliga FA-områden med planerade
gruvetableringar. 50 procent av de indirekta effekterna av en gruvetable
ring antas tillfalla kommunen som gruvan etableras i, övriga 50 procent
fördelas över FA-områdets samtliga kommuner utifrån kommunens
andel av FA-områdets dagbefolkning.
Sysselsättningseffekterna i det första området (1) minus sysselsättnings
effekterna i det andra området (2) är de estimerade indirekta sysselsätt
ningseffekterna som tillfaller de FA-områden i Östra Mellansverige där
inga tillkommande gruvor är planerade. Sysselsättningseffekterna i
området 1–21 fördelas utifrån kommunernas andel av dagbefolkningen.
Förändringarna i nattbefolkningen antas vara lika stora som föränd
ringarna i dagbefolkningen i det första området (1) och fördelas utifrån
kommunernas andel av den totala nattbefolkningen, då underlag för alter
nativa antaganden saknas. Fördelningen sker dock i två steg, först fördelas
den beräknade ökningen av nattbefolkningen i område (2) på de kommu
ner som ingår i området. Sedan fördelas resterande beräknade ökning av
nattbefolkning på övriga kommuner, dvs kommunerna i område 1–2.
Förändringar i pendlingsmönster baseras på tillskotten av dagbefolkning
1. Området 1–2 omfattar de kommuner som ligger i område 1 men inte i område 2.
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och nattbefolkning för respektive kommun applicerat på pendlings
mönstren från 2011.
I stort sett används ovanstående metod även för att estimera effekter
av etablering av Postens terminal och TrainAlliance i Hallsberg. Den
främsta skillnaden är den geografiska indelningen i de tre olika områdena.
Ett område utgörs av ÖMS, ett område utgörs av Örebro FA samt sex när
liggande kommuner och ett område utgörs av Örebro FA. Fördelningen av
dagbefolknings- och nattbefolkningsökningen sker i tre steg i stället för
två. Vidare har inget antagande gjorts om att 50 procent av de indirekta
effekterna i Örebro FA ska inträffa i Hallsbergs kommun, utan de indi
rekta effekterna har fördelats utifrån respektive kommuns andel av
områdets dagbefolkning per bransch.
Hur den geografiska utbredningen för de tre nivåerna väljs påverkar
resultatet för enskilda kommuner. Det gör beräkningen av indirekta effek
ter på kommunnivå osäker i många fall. Ett exempel är Lindesberg som
tillhör Örebro FA och därmed ingår i det minsta området i analysen av
logistiketableringen i Hallsberg. Det medför att kommunen får mätbara
indirekta effekter av etableringen. Dock är avståndet mellan Lindesberg
och Hallsberg stort trots att kommunerna tillhör samma FA-område
(avståndet som sådant beaktas inte i rAps), varför det är rimligt att tro att
den beräknade effekten i Lindesberg är något överdriven. Det finns fler
exempel på kommuner som ingår respektive inte ingår i beräkningarna på
de olika nivåerna för vilka det inte är självklart vad som är mest korrekt
att anta.
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Känslighetsanalys:
Effekter av utökad gruvnäring i Bergslagen
I Bergslagen planeras ett antal nya gruvetableringar. Dessa etableringar
förväntas ge en stor lokal påverkan på sysselsättning och ekonomisk
utveckling. Etableringarna förväntas även ha indirekta effekter på syssel
sättning och pendlingsmönster i kommunerna som berörs i direkt mening.
Indirekta effekter förväntas även uppstå i kommuner som inte berörs i
direkt mening av en gruvetablering.
I denna analys används rAps – regionalt Analys och prognossystem
för att beräkna effekterna av etableringarna. Se avsnitt 3 för beskrivning
av metoden. Som indata till analysen behövs ett antagande om antal
arbetstillfällen som förväntas tillkomma inom gruvindustrin. Enligt
uppgifter ifrån samarbetsorganisationen Bergskraft (www.bergskraft.se)
bedöms det år 2020 ha skapats knappt 1 400 arbetstillfällen inom gruv
näringen, som till år 2030 bedöms öka till cirka 1 600 arbetstillfällen,
se Tabell 1. Ungefär 40 procent av dessa arbetstillfällen genereras i östra
Mellansverige. Övriga arbetstillfällen direkt kopplade till gruvnäringen
skapas i Dalarna och Värmland.
Tabell 1
Tillkommande arbetstillfällen inom gruvnäringen 2020 och 2030
Kommun
Östhammar
Filipstad
Lindesberg

2020

2030

120

0

0

40

32

112

Skinnskatteberg

120

120

Norberg

200

200

40

40

Sala
Fagersta
Falun
Hedemora
Ludvika

0

40

40

190

0

60

790

820

Gävle

25

0

Totalt

1 367

1 622
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De indirekta effekterna i kommunerna med en gruvetablering inom ÖMS
beräknas med hjälp av rAps till knappt 500 ytterligare arbetstillfällen år
2020 och nästan 700 år 2030. För hela området (ÖMS plus berörda kom
muner i Värmland och Dalarna) beräknas 1 900 ytterligare arbetstillfällen
tillkomma år 2020 och 2 600 år 2030, vilket motsvarar en multiplikator
på 2,4–2,6. Multiplikatorn tolkas som att varje nytt arbetstillfälle inom
gruvnäringen genererar ytterligare 1,4 till 1,6 arbetstillfällen i området.
Nedan redovisas effekterna på dagbefolkningen och nattbefolkningen för
kommunerna i ÖMS med en planerad gruvetablering, effekterna per län
i ÖMS och effekterna på dagbefolkningen per branschaggregat i ÖMS.
Effekterna på dagbefolkning och nattbefolkning för respektive kommun
i östra Mellansverige samt effekterna på dagbefolkningen över bransch
aggregat och län redovisas i separat Excel-bilaga. De exakta siffrorna
för en kommun är osäkra i beräkningarna, det intressanta är istället de
övergripande dragen i resultaten.
Kommunerna i ÖMS med en gruvetablering beräknas få de relativt
största effekterna på dagbefolkningen medan effekterna för nattbefolk
ningen är betydligt mindre. I Skinnskatteberg och Norberg skulle gruv
etableringarna bidra till en tillväxt av dagbefolkningen med 15–20
procent. Motsvarande tillväxt för hela ÖMS beräknas vara cirka 0,1
procent. Enligt beräkningarna skulle majoriteten av de tillkommande
arbetstillfällena i de mindre kommunerna tillsättas genom inpendling
till kommunerna. I beräkningarna har dock inga antaganden gjorts
huruvida kommunerna och andra intressenter arbetar aktivt med att
öka andelen som bor på orten. Därför kan siffrorna för förändrad natt
befolkning i gruvkommunerna ses som en beräknad undre gräns.
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Tabell 2
Beräknade effekter på förvärvarbetande dag- och nattbefolkning
i kommuner med gruvetableringar samt dagbefolkning år 2010 och enligt
alternativ Bas år 2020 och 2030.
Förändring
Förändring
dagbefolkning
nattbefolkning
			

Total dagbefolkning
2010

Total dagbefolkning
enligt alt Bas
8 600

2020
Östhammar

180

20

9 320

Lindesberg

70

10

9 750

9 410

Skinnskatteberg

210

10

1 470

1 410

Norberg

330

10

1 700

1 650

80

20

8 060

7 830

Sala
Fagersta
Gävle

120

10

6 510

6 080

50

60

45 080

43 310

		
2030				
Östhammar

60

20

9 320

8 450

Lindesberg

210

10

9 750

9 230

Skinnskatteberg

230

10

1 470

1 420

Norberg

360

10

1 700

1 650

80

20

8 060

7 760

210

10

6 510

5 960

20

70

45 080

43 810

Sala
Fagersta
Gävle

Västmanland är det län i östra Mellansverige som beräknas få de
största ökningarna av dagbefolkningen till följd av gruvetableringarna.
Ökningarna motsvarar en tillväxt om cirka 1 procent av dagbefolkningen.
Nattbefolkningen ökar enligt beräkningarna ungefär proportionerligt
med storleken på länens nattbefolkning. Det innebär att nettopendlingen
till länen med gruvetableringar ökar och nettopendlingen minskar i
länen utan gruvetableringar. De estimerade förändringarna av dagbe
folkningen är mindre än förändringarna av nattbefolkningen för ÖMS
totalt, till följd av en ökad utpendling till Dalarna och Filipstad.
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Tabell 3
Beräknade effekter på förvärvarbetande dag- och nattbefolkning per län i
ÖMS samt dagbefolkning år 2010 och enligt alternativ Bas år 2020 och 2030.
Även beräknade effekter i Värmlands och Dalarnas län visas.
Förändring
Förändring
dagbefolkning
nattbefolkning
			

Total dagbefolkning
2010

Total dagbefolkning
enligt alt Bas

2020			
Stockholms län

280

1 620

1 091 000

1 216 000

Uppsala län

240

250

135 000

142 000

Södermanlands län

30

190

109 000

110 000

Östergötlands län

50

290

190 000

190 000
127 000

Örebro län

140

190

129 000

Västmanlands län

910

280

114 000

111 000

70

170

125 000

114 000

1 720

2 990

1 893 000

2 010 000

0

0

117 000

117 000

Dalarnas län

1 500

230

126 000

126 000

Totalt

3 220

3 220

2 136 000

2 253 000

Gävleborgs län
ÖMS Totalt
Värmlands län

				
2030			
Stockholms län

350

2 350

1 091 000

1 356 000

Uppsala län

110

320

135 000

151 000

Södermanlands län

40

220

109 000

115 000

Östergötlands län

60

350

190 000

198 000
130 000

Örebro län

340

230

129 000

1 110

320

114 000

113 000

50

180

125 000

112 000

2 060

3 970

1 893 000

2 175 000

80

20

117 000

117 000

Dalarnas län

2 120

270

126 000

126 000

Totalt

4 260

4 260

2 136 000

2 418 000

Västmanlands län
Gävleborgs län
ÖMS Totalt
Värmlands län2

2. Total dagbefolkning i Värmlands och Dalarnas län år 2020 och2030 har inte tagits fram i
ÖMS-framskrivningarna. Därför har 2010 års värden använts för dessa två län.
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I Tabell 4 redovisas förändringen av dagbefolkningen till följd av
gruvetableringarna per branschaggregat i ÖMS. Etableringarna ingår i
aggregatet Varuproduktion som ökar med runt 0,2 procent. Därutöver är
det förmedlingstjänster som beräknas öka mest till följd av gruvetable
ringarna, med cirka 0,1 procent.
Tabell 4
Beräknade effekter på dagbefolkning i ÖMS per branschaggregat
samt dagbefolkningen i ÖMS enligt alternativ Bas per branschaggregat
år 2020 och 2030.
2020
Förändring
dagbefolkning

Total
dagbefolkning

2030
Förändring
Total
dagbefolkdagbefolkning
ning

ÖMS		
Totalt

1 720

2 010 000

2 070

Varuproduktion

780

340 000

790

315 000

Producenttjänster

270

393 000

390

426 000

Förmedlingstjänster

330

354 000

410

372 000

Hushållstjänster privat

250

391 000

340

467 000

90

532 000

140

595 000

Hushållstjänster offentligt

2 175 000

		
ÖMS plus Dalarna och Värmland 			
Totalt

3 220

2 253 000

4 260

Varuproduktion

1 770

409 000

2 200

384 000

450

407 000

690

440 000

Förmedlingstjänster

560

404 000

750

422 000

Hushållstjänster privat

290

436 000

370

511 000

Hushållstjänster offentligt

160

597 000

260

661 000

Producenttjänster

2 418 000
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Slutsatsen av analysen är att sysselsättningseffekterna är små för
ÖMS som helhet, några tiondels procent. Däremot blir effekterna stora
för de orter som direkt berörs av en gruvetablering. För dessa kommuner
beräknas ökningar av sysselsatt dagbefolkning på upp till 20 procent.
Enligt beräkningarna tillsätts majoriteten av dessa tillkommande
arbetstillfällen genom inpendling till kommunerna.

Gruvschakt i Kolningberg, Norberg. Foto: Britt-Marie Sohlström
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Känslighetsanalys:
Effekter av nationell logistiketablering i Hallsberg
Logistiketableringen i Hallsberg består av två delar: Postens nya natio
nella terminal och TrainAlliance planerade anläggning för underhåll av
lok och vagnar. Postens terminal antas enligt uppgifter från Hallsbergs
kommun innebära 300 tillkommande arbetstillfällen i Hallsberg från
och med år 2013. TrainAlliance anläggning antas startas upp runt år
2018–2019. Anläggningen medför 1 000 tillkommande arbetstillfällen
i Hallsberg enligt uppgifter från Hallsbergs kommun. Dessa uppgifter
används som indata till analysen som genomförts med det regionala
analys- och prognossystemet rAps. Se avsnitt 3 för beskrivning av
metoden.
De indirekta effekterna i Örebro FA-område beräknas till runt 650
ytterligare arbetstillfällen. Detta är den så kallade indirekta effekten av
etableringen. Beräkningarna visar på en multiplikator på runt 1,5. För
hela östra Mellansverige antas runt 1 100–1 200 ytterligare arbetstill
fällen tillkomma, vilket motsvarar en multiplikator på 1,8–1,9. Den
största indirekta effekten på nattbefolkningen beräknas ske i Örebro
kommun, medan endast en mindre andel tillkommer i Hallsbergs
kommun. Resultat redovisas i Tabell 5. Det bör här återigen nämnas att
effekterna på enskilda kommuner är osäker. Det viktiga resultatet är de
övergripande dragen med att de största indirekta effekterna hamnar i
regionens centrum Örebro. I beräkningarna återfinns inga antaganden
om specifika satsningar för att öka Hallsbergs attraktivitet utöver de
två etableringarna.

23

5

Tabell 5
Beräknade effekter på förvärvarbetande dag- och nattbefolkning
i kommunerna i Örebro FA-område år 2020 och 2030 som en följd av
etableringarna i Hallsberg.
Kommun

Nattbefolkning
2020

Nattbefolkning
2030

Dagbefolkning
2020

Dagbefolkning
2030

Lekeberg

40

30

10

10

Laxå

30

30

10

10

Hallsberg

80

70

1 340

1 330

Örebro

810

730

460

450

Kumla

110

110

40

40

Askersund

50

50

20

20

Nora

50

50

20

20

120

100

50

50

1 290

1 170

1 950

1 930

Lindesberg
Totalt Örebro FA

Förutom kommunerna i Örebro FA-område beräknas även effekter för
andra kommuner som ligger nära Hallsberg. Urvalet av dessa kommuner
gjordes både utifrån geografisk närhet och utifrån pendlingsutbyte på
kommunnivå i nuläget. Resultat för dessa redovisas i Tabell 6. Även här
är den mellankommunala fördelningen osäker.
Tabell 6
Beräknade effekter på förvärvarbetande dag- och nattbefolkning
i närliggande kommuner utanför Örebro FA-område år 2020 och 2030 som
en följd av etableringarna i Hallsberg
Kommun
Vingåker
Katrineholm
Finspång

Nattbefolkning

Nattbefolkning

Dagbefolkning

Dagbefolkning

2020

2030

2020

2030

30

30

10

10

140

130

70

60

90

90

50

40

180

170

70

60

Degerfors

40

30

20

10

Karlskoga

140

130

100

90

Summa

620

580

320

270

Motala
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I Tabell 7 redovisas effekter på länsnivå i ÖMS. Enligt beräkningarna
medför etableringarna en ökad nettoinpendling till Örebro län på runt
600–700 personer. Förutom i Örebro län beräknas märkbara effekter i
Stockholms, Södermanlands och Östergötlands län.
Tabell 7
Beräknade effekter på förvärvarbetande dag- och nattbefolkning per län
i ÖMS år 2020 och 2030 som en följd av etableringarna i Hallsberg
Kommun

Nattbefolkning

Nattbefolkning

Dagbefolkning

Dagbefolkning

2020

2030

2020

2030

240

430

60

190

40

60

10

20

190

200

80

80

Stockholms län
Uppsala län
Södermanlands län
Östergötlands län

310

320

130

120

1 470

1 330

2 070

2 030

Västmanlands län

20

40

0

10

Gävleborgs län

20

40

0

10

2 290

2 420

2 350

2 460

Örebro län

ÖMS

I Tabell 8 redovisas beräknade effekter på sysselsättning per bransch
aggregat i ÖMS. Observera att båda etableringarna ingår i branschaggre
gatet Förmedlingstjänster.
Tabell 8
Beräknade effekter sysselsättning per branschaggregat i ÖMS
Branschaggregat

2020

2030

Varuproduktion

130

140

Producenttjänster

330

380

1 480

1 480

Förmedlingstjänster
Hushållstjänster privat

200

220

Hushållstjänster off

210

240

2350

2460

Summa
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Om dessa beräknade effekter relateras till den beräknade totala syssel
sättningen i ÖMS på omkring 2 miljoner arbetstillfällen är de stor
regionala effekterna på sysselsättningen av etableringarna blygsamma.
Hallsberg beräknas få en ökad inpendling som följd av etableringen
medan utpendlingen från övriga kommuner i närheten beräknas öka.
Mest ökar utpendlingen från Örebro kommun, trots att kommunen får
den största beräknade ökningen av dagbefolkningen efter Hallsberg.
Effekten på flyttningar beräknas vara närmast försumbar.

Hallsberg, Foto: Trollhane.
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Effekter av nya arbetsställen i förhållande
till övrig prognososäkerhet
Som framgått av avsnitt 4 och 5 uppskattas de totala effekterna till följd
av ökad gruvdrift i Bergslagen och nationell logistiketablering i Halls
berg innebära att antalet sysselsatta i ÖMS år 2030 ökar med drygt
6 000 personer (för båda etableringarna tillsammans). Detta mostavarar
cirka 0,3 procent av den totala sysselsättningen i ÖMS. På lokal nivå är
de relativa effekterna givetvis större. Vidare kan antas att ökad gruvdrift
har förhållandevis stora effekter och konsekvenser i andra avseenden,
exempelvis konsekvenser för transportsystemet. Men oavsett vilken vikt
som skall läggas vid resultaten av genomförda känslighetsanalyser är
det värdefullt att relatera resultatet till prognososäkerhet i andra
avseenden. Här kan det t ex vara av intresse att beakta andra förutsätt
ningar för befolkningsutvecklingen än de som ligger till grund för
ÖMS-nedbrytningen.
I april 2013 publicerades SCB:s senaste nationella befolkningsprognos
och som framgår av Figur 5 reviderar SCB prognoserna från år till år.
I och med att ny information blir tillgänglig och antaganden uppdateras
förändras befolkningsframskrivningen. De senaste åren har revidering
arna inneburit en uppjustering av prognosen över framtida folkmängd
i riket. Enligt 2013 års prognos kommer befolkningen år 2030 vara
385 000 personer fler, eller 3,7 procent, jämfört med 2011 års prognos.
2011 års prognos är den som ligger till grund för alternativ Bas i ÖMSframskrivningen. År 2050 är skillnaden mellan prognoserna från 2011
och 2013 616 000 personer, eller 5,7 procent.
Den nya prognosen innebär att befolkningen år 2030 ökar även i jäm
förelse med SCB:s alternativa prognos år 2009 (Hög nettoinvandring)
som ligger till grund för alternativet Hög i ÖMS-framskrivningen. Den
nya prognosen innebär att befolkningen år 2030 blir 294 000 personer
fler, vilket motsvarar 2,8 procent, jämfört med alternativet Hög netto
invandring i 2009 års prognos.
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Figur 5
Total befolkning i Sverige 2012–2050 enligt SCB:s årliga prognoser
2007–2013
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Om vi förenklat antar att SCB:s nya prognos inte påverkar ÖMS andel
av rikets befolkning kan den procentuella förändringen också tillämpas
på befolkningen i ÖMS. Om vi också antar att förvärvsgraden är ungefär
densamma skulle följden av att tillämpa den nya prognosens nationella
förutsättningar vara att ökningen av antalet sysselsatta är nästan tio
gånger större än den ökning som blir resultatet av genomförda känslig
hetsanalyser. Det är dock viktigt att minnas att det är två helt olika
skeenden det handlar om, det ena är förändringar i makroförutsätt
ningar medan det andra är förändringar i mikro. För ÖMS som helhet
har med andra ord förändringar i makro sannolikt större påverkan på
befolknings- och sysselsättningsutvecklingen. För enskilda kommuner
och FA-områden kan dock förändringar i mikro ha mycket stor bety
delse.
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Bilaga 1 Gruvor i analysen

Tabell 9
Lista över de gruvor som beaktats i analysen.
Samtliga data i tabellen baseras på uppskattningar gjorda av Bergskraft.
		
		
Gruva
Kommun

Antal sysselsatta vid full
produktion

Full
produktion
från år

Lovisagruvan

Lindesberg

18 4

2014

Dannemora

Östhammar

120

2017

Blötberget

Ludvika

150

2018

Håksberg

Ludvika

150

2018

Väsman

Ludvika

50

2018

Grängesberg

Ludvika

400

2017

Bäckegruvan

Skinnskatteberg

120

2020

Norberg SW

Norberg

100

2020

Norberg NE

Norberg

100

2020

Persberg

Filipstad

40

2025

Rud/Semla

Fagersta

40

2025

Stråssa

Lindesberg

80

2025

Kölen

Falun

150

2025

Falun

Falun

40

2020

Sala

Sala

40

2020

Håkansboda

Lindesberg

30

2020

Tvistbo

Ludvika

30

2025

Gränsgruvan

Ludvika

40

2020

Orsen

Hedemora

60

2025

Vindfall/Sörtärnan

Gävle

25

2020

4

Av dessa uppskattas av Bergskraft två sysselsatta vara tillkommande jämfört med idag.

29

8

Bilaga 2 Branschaggregat

Tabell 10
Branschaggregat
Aggregat
Varuproduktion

Bransch enligt rAps
Jordbruk
Skogsbruk
Fiske
Gruvor och mineralutvinningsindustri
Livsmedels- och dryckes- och tobaksindustri
Textil-, beklädnads- och lädervaruindustri
Sågverk, träimpregneringsverk
Annan trävaruindustri; ej möbler
Massaindustri
Pappers- och pappersvaruindustri
Förlag; grafisk och annan reproindustri
Industri för stenkols-, petroleumprod och kärnbränsle
Industri för läkemedel, rengöringsmedel och toalettartiklar
Övrig kemisk industri
Gummi- och plastvaruindustri
Jord- och stenvaruindustri
Stål- och metallverk
Metallvaruindustri; ej maskinindustri
Maskinindustri
Industri för kontorsmaskiner och datorer
Annan elektro-och teleproduktindustri
Industri för instrument och ur
Transportmedelsindustri
Övrig tillverkningsindustri
El-, gas-, värmeverk
Vatten- och reningsverk
Byggindustri

Producenttjänster

Banker, Försäkringsbolag
Företagsservicefirmor
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Tabell 10 forts.
Aggregat
Förmedlingstjänster

Bransch enligt rAps
Bilserviceverkstäder
Parti- och detaljhandel, reparation av hushållsartiklar
Järnvägsföretag
Övriga landtransportföretag
Rederier
Flygbolag
Resebyråer, speditörer
Post- och budbilsföretag
Telekommunikationsföretag

Hushållstjänster

Övriga fastigheter

privata

Utbildning
Hälso- och sjukvård, omsorg
Renhållning, kultur, sport m m
HIO (Hushållens Ideella Organisationer)
Hotell och restaurang

Hushållstjänster

Allmän adminstration m m

offentliga

Väghållning, lokala transporter, kultur m m
Utbildning, offentlig produktion
Hälso- och sjukvård, offentlig produktion
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