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Lokal utveckling efter  
de-industrialiseringen

BRITA HERMELIN

Näringslivet och arbetsmarknaden är under ständig förändring. 
Ett dominerande inslag i strukturomvandlingen under det senaste 

halvseklet har varit de-industrialisering, det vill säga en minskning av till-
verkningsindustrin. Denna minskning är en generell trend för länder  
i västvärlden. I Sverige år 2016 var 12 procent av arbetskraften sysselsatt 
inom tillverkningsindustrin. Globalisering, ökad automatisering, produk-
tivitet och specialisering (med växande företagsamhet inom industrinära 
tjänster) omfattar de viktigaste orsakerna. Det här avsnittet ger emellertid 
inte utrymme till att vidare fördjupa frågan om orsaker till varför industri-
sysselsättningen minskar i Sverige. Här är i stället fokus riktat mot 
 de-industrialiseringens geografiskt ojämna effekter och hur dess effekter 
skiljer sig åt mellan kommunerna i Sverige. 

De-industrialiseringen sker i kommuner i hela landet (det finns få un-
dantag); men den är inte ett problem över hela landet. I många kommuner 
sker ökningen av sysselsättningen i andra näringar i samma eller högre 
takt än vad minskningstakten inom tillverkningsindustrin motsvarar. 

En teori om strukturomvandling som utvecklades redan på 1930-talet 
av Joseph Schumpeter har stort inflytande också i dagens diskussioner. 
Den har inspirerat det sätt jag har valt att beskriva strukturomvandlingens 
geografi på i det här kapitlet. Den teori som Schumpeter formulerade har 
ett nyckelbegrepp, creative destruction, vilket har översatts på svenska till 
kreativ förstörelse. Detta är ett antagande om att när verksamheter som 
inte längre är bärkraftiga upphör frigörs kapital som kan nyttjas av inno-
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vativa entreprenörer för att utveckla framväxande och dynamiska näring-
ar. Detta ger grund för att diskutera hur de-industrialiseringen har inne-
burit att resurser (realkapital, finansiellt kapital och humankapital) har 
frigjorts till andra tillväxande näringar och varit ett stöd för dynamisk 
strukturomvandling.

Ytterligare en positionering är viktig. Jag avgränsar resonemanget i det 
här kapitlet till att diskutera hur tillverkningsindustrin har förändrat sin 
betydelse för sysselsättningen. Tillverkningsindustrin kvarstår som en vik-
tig näringsgren ur flera aspekter; för utrikeshandel, som marknad för un-
derleverantörer, samt för kunskaps- och teknikutveckling. Dessa aspekter 
av tillverkningsindustrin diskuteras inte i det här kapitlet. I det följande är 
fokus den lokala sysselsättningen och den lokala sysselsättningsföränd-
ringen.  

Tillverkningsindustrin minskar och tjänstesektorn ökar
I översikter över strukturomvandlingen finns det en tradition att dela in 
näringslivet och ekonomin i tre sektorer; primära näringar med jordbruk 
och skogsbruk, sekundära näringar med tillverkning och utvinning samt 
tertiära näringar med tjänstesektorn. I ekonomier som Sverige utgör den 
primära sektorn en mycket liten andel och avgränsningen för det här ka-
pitlet innebär att den inte alls kommer att diskuteras. Här är det den 
ojämna geografiska utvecklingen av tillverkningsindustrin och tjänste-
sektorn som är i fokus (Alvstam 1995).

Tillverkningsindustrins utveckling i Sverige tog fart från omkring 
1870-talet. Detta var sent i jämförelse med många andra länder i västvärl-
den. I Sverige stod tillverkningsindustrins betydelse för ekonomin på sin 
höjd vid början av 1960-talet. Vid mitten av 1960-talet var omkring en 
tredjedel av samtliga förvärvsarbetande sysselsatta inom industrisektorn. 
Tillbakagången bröt en trend av kontinuerlig tillväxt som sträckt sig över 
flera decennier (Magnusson 1999). 

De-industrialiseringen har inneburit förändrad näringslivsstruktur. 
Tjänstesektorn har vuxit till att helt dominera ekonomier som Sverige. Sett 
till sysselsättningen omfattar den drygt 80 procent (Hermelin 2010). 
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Tjänstesektorn kan delas in i hushållstjänster som riktar sig till privatper-
soner och i företagstjänster som riktar sig till andra företag och organisa-
tioner (däribland offentlig sektor). Exempel på hushållstjänster är stora 
delar av offentliga tjänster (vård, utbildning och omsorg), detaljhandel och 
besöksnäring. Exempel på företagstjänster är IT-tjänster, tekniska tjänster, 
revision, reklam och marknadsföring, fastighetsförvaltning och delar av 
transport, hotell och restaurang. De hushållsnära tjänsterna är i hög grad 
lokaliserade nära sina kunder vilket innebär att de är jämförelsevis jämnt 
fördelade i relation till befolkningens fördelning. Företagstjänster, å andra 
sidan, är ojämnt lokaliserade och framförallt de avancerade tjänsterna är i 
hög grad koncentrerade till storstadsregionerna där Stockholm intar en 
mycket dominerande position (Hermelin 2011). Företagstjänsternas till-
växt är en viktig faktor bakom de senaste decenniernas starka urbanisering 
genom vilken de största städerna vuxit kraftigast och fått en allt större be-
tydelse för den globaliserade ekonomiska utvecklingen (Taylor 2004). 

Även om det fortsatt sker en kontinuerlig nedgång av tillverknings-
industrin i Sverige – liksom i liknande västekonomier – har diskussionen 
om detta i hög grad tystnat. Denna tystnad blir än mer intressant i ljuset 
av att regeringen i Sverige i januari 2016 presenterade sin strategi för ny-
industrialisering: 

Nyindustrialiseringsstrategin Smart industri ska bidra till att stärka 
industrins konkurrenskraft och göra investeringar i svensk industri 
mer attraktiva (Regeringen.se Artikelnr: N2016.01).

Detta är en satsning, som i sin tur ska förstås utifrån att sådan politik ini-
tierats genom EU. Liknande politiska satsningar sker också i USA. En ar-
tikel från New York Times med titeln: ”Varför är politikerna så besatta av 
tillverkningsindustrin?”, ifrågasätter om en sådan politik är meningsfull. 
Författaren är kritisk och menar att sådan politik i hög grad är grundad på 
”meningslös nostalgi” och drivs av industriföretagens lobby-insatser. Om 
tillverkningsindustrin kan skapa en bild av att den är en central kompo-
nent för ekonomin är detta en grund för att kräva goda villkor för sina 
verksamheter (Appelbaum 2016). 
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Jag hoppas att den empiriska beskrivningen i det här kapitlet kan väcka 
intresset för en fortsatt diskussion om politiska satsningar på nyindustria-
lisering och dess regionala betydelser. Med detta övergår diskussionen nu 
till den empiriska beskrivningen av strukturomvandlingen i Sverige med 
den kommunala skalan som utgångspunkt. 

Det geografiska mönstret – med tillverkningsindustrin i fokus
I detta avsnitt ges en översikt över relationen, per kommun, mellan syssel-
sättningsutveckling inom tillverkning och övriga näringar. Om vi identi-
fierar att industrisysselsättningen i en kommun minskat och övrig syssel-
sättning ökat, kan detta vara en indikation på kreativ förstörelse. Mer 
konkret uttryckt kan det betyda att det frigjorda kapitalet (realkapital, 
humankapital, finansiellt kapital) från minskad tillverkningsindustri nytt-
jas för andra verksamheter som växer lokalt. Det är viktigt att understryka 
ordet indikerar, och data som visas här är övergripande och syftar till att 
bjuda in till en diskussion. Den är absolut inte duglig för att ge en fullstän-
dig beskrivning av konkreta processer på specifika platser för ekonomisk 
utveckling. 

Den empiriska beskrivningen av sysselsättningsutvecklingen i Sveriges 
kommuner gäller perioden 2008 till 2015.  Periodens startår – 2008 – är 
tidpunkten för den internationella finanskrisen och stark konjunkturkris. 
Periodens slutår är det senaste året som det finns tillgänglig statistik för.

Sammantaget för hela landet var antalet sysselsatta i alla näringar år 
2015 omkring 4,7 miljoner personer. Antalet sysselsatta i Sverige har 2008 
till 2015 ökat med omkring 300 000 personer och det motsvarar en till-
växt på 7 procent. Under samma period har antalet arbetstillfällen inom 
tillverknings industrin minskat med drygt 100 000. Det motsvarar en till-
bakagång med 15 procent. Tillverkningsindustrins andel av samtliga sys-
selsatta minskade under perioden från 15 procent 2008 till 12 procent 
2015. Det betyder sålunda att tillverkningsindustrin inte är en viktig sek-
tor i Sverige vad gäller sysselsättning. 
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Med diagrammet i figur 1 som utgångspunkt övergår nu frågan till hur 
sysselsättningsutvecklingen 2008 till 2015 avspeglar sig på kommunnivå. 
För en översikt delas kommunerna in utifrån förändring i antalet förvärvs-
arbetande (dagbefolkning); ökning, stabilt eller minskning. Stabil utveck-
ling motsvarar en mindre förändring (minskning eller ökning) än fem pro-
cent; ökning respektive minskning är förändring med fem procent eller 
mer. Med avseende på den totala sysselsättningen ökade denna för knappt 
40 procent av kommunerna i Sverige. Detta mönster är helt dominerande 
bland storstadskommunerna och generellt sett mer ovanligt ju mer glesa 
eller avlägsna kommunerna är. Minskningen av samtliga sysselsatta har 
skett i endast drygt tio procent av samtliga kommuner. Detta är något 
överrepresenterat för landsbygdskommunerna1. 

I kontrast till det dominerande mönstret av sammantagen sysselsätt-

1  Kategoriseringen av kommuner i regiongrupper är den som Tillväxtanalys använ-
der sig av. 

 

Figur 1. Förändring sysselsatta

Sysselsättningsförändring i Sverige 2008–2015, uppdelat på tillverkning 
respektive övriga näringar. 2008=100%. 
 Källa: Statistiska centralbyrån (SCB)
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ningsökning minskade industrisysselsättningen med fem procent eller 
mer i 240 av Sveriges 290 kommuner. Detta skedde i storstadsregionerna, 
mellanstora städer och regioncentra samt i mer glest befolkade regioner. 
Endast 13 kommuner i Sverige ökade sin industrisysselsättning 2008 till 
2015 med fem procent eller mer2. 

Omvandlingstrender mellan näringar
För diskussionen om de-industrialiseringens lokala effekter har jag sett till 
hur förändring av industrisysselsättning följs av sysselsättningsförändring 
i andra näringar (tabell 1). Eftersom övriga näringar nästan uteslutande 
omfattar tjänstesektorn använder jag den benämningen fortsättningsvis. 
Man kan säga att kommuner där industrin gått tillbaka och övriga näring-
ar ökat representerar platser där kreativ förstörelse skett. Kommuner med 
tillbakagång inom tillverkning, där detta inte har kompenserats av tillväxt 
inom andra näringar, representerar ”spegelbilden” av detta; det vill säga 
omställningsproblem som kan medföra arbetslöshet, övergivna lokaler 
och outnyttjade fysiska anläggningar. 

Sysselsättning avser förvärvsarbetande dagbefolkning, vilket innebär 
de som är sysselsatta i respektive kommun. Detta kontrasterar till för-
värvsarbetande nattbefolkning, det vill säga sysselsättningsstruktur hos de 
som är bosatta i respektive kommun. 

De omvandlingstrender som är mest frekventa är markerade i fet stil  
i tabell 1. Den som omfattar störst antal kommuner – 56 procent – innebär 

2 Den mest dramatiska procentuella minskningen som motsvarar mer än en halve-
ring av industrisysselsättningen hade kommunerna Storfors, Berg, Trollhättan 
och Mellerud. De fyra kommuner som minskade kraftigast i absoluta tal gjorde 
det med mer än 2 000 sysselsatta och dessa var Trollhättan, Lund och Eskilstuna, 
tätt följda av Gävle, Stockholm, Norrköping och Malmö. Absolut värst drabbad var 
Trollhättan som förlorade 4 500 sysselsatta under perioden. De fyra kommuner 
som ökat sin industrisysselsättning med högst absoluta tal gjorde det med betyd-
ligt mindre antal motsvarande omkring 200 till 500 sysselsatta. Dessa är två Norr-
landskommuner (Gällivare och Kiruna) en Storstockholmskommun (Täby) samt 
en tät kommun nära en större stad (Härryda som ligger i närheten av Göteborg). 
Kategoriseringen av tillverkning i offentlig statistik omfattar även utvinning som 
är viktiga verksamheter för Gällivare och Kiruna. 
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minskad sysselsättning inom tillverkning och en ökning inom tjänster. 
Denna utvecklingskategori är mest frekvent bland storstadskommuner, 
förortskommuner och andra tätbefolkade kommuner. Ju tätare och större 
urbana koncentrationer desto mer sannolikt är det att utvecklingsproces-
sen varit en minskande industri och växande tjänstesektor. Detta kan re-
flektera processer av kreativ förstörelse. Den näst vanligaste utvecklings-
trenden är minskning inom tillverkning och stabil utveckling inom övriga 
näringar. Här är framförallt avlägsna landsbygdskommuner överrepre-
senterade. För en stor andel av dessa kommuner innebär detta i absoluta 
tal att sysselsättningen minskar. 

Var växer industrin? 
Med politiska  satsningar på nyindustrialisering blir det också intressant 
att mer i detalj uppmärksamma de 13 kommuner som ökat sin sysselsätt-
ning inom industrin under perioden. Om man bortser från de kommuner 

Inga tydliga 
demokrati-
fördelar

Balansen mellan sysselsättningsförändring inom tillverkning och 
utvinning respektive övriga näringar på kommunnivå, 2008–2015. 
Antal kommuner (andel av samtliga 290 kommuner). 
* Stabil utveckling motsvarar en mindre förändring (minskning eller 
ökning) än fem procent; ökning respektive minskning är förändring med 
fem procent eller mer.

      
Industri ökar 11  (4%) 0  (0%) 2  (1%) 13  (4%)
Industri stabil 25  (9%) 11  (4%) 1  (0%) 37  (13%)
Industri minskar 163  (56%) 73  (25%) 4  (1%) 240  (83%)

Totalt  199  (69%) 84  (29%) 7  (2%) 290
(alla kommuner)

 Tjänster Tjänster  Tjänster Totalt 
 ökar  stabil*  minskar (alla kommuner)

Tabell 1: Omvandlingstrender industri och tjänster

Totalt  199  (69%) 84  (29%) 7  (2%) 290
(alla kommuner)

Industri ökar 11  (4%) 0  (0%) 2  (1%) 13  (4%)
Industri stabil 25  (9%) 11  (4%) 1  (0%) 37  (13%)

 4  (1%) 240  (83%)

 Tjänster Tjänster  Tjänster Totalt 
 ökar  stabil*  minskar (alla kommuner)

Totalt  199  (69%) 84  (29%) 7  (2%) 290
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där ökningen understiger 100 sysselsatta återstår nio kommuner. Av dessa 
är två storstadskommuner (Täby och Upplands Bro); två täta kommuner 
nära en större stad (Härryda och Mullsjö); tre täta kommuner avlägset 
belägna (Öckerö, Kiruna och Gällivare); samt två landsbygdskommuner 
nära en större stad (Markaryd och Mörbylånga). Om man tittar på struk-
turen av största arbetsgivarna i de här kommunerna där industrisyssel-
sättningen ökar är det fyra av dessa nio som domineras lokalt av stora in-
dustriföretag (operationaliserat i termer av en arbetsgivare med 10 procent 
eller mer av den förvärvsarbetande dagbefolkningen)3.  Två av dessa är 
gruvföretag (för Kiruna och Gällivare). Det betyder att de allra flesta kom-
muner med dominerande industriföretag saknas från listan av kommuner 
med växande tillverkning.

Resultat och nya frågor
Det jag har avsett att diskutera i det här kapitlet är att de-industrialisering 
fortgår, samt att den sker över hela landet men inte är ett problem över 
hela landet. Generellt sett är det i kommuner utan direkt tillgänglighet till 
urbana centra som den förlorade industrisysselsättningen inte ersätts med 
sysselsättning inom andra näringar. Den absoluta merparten av kommu-
nerna som ökade sin sysselsättning inom övriga näringar hade samtidigt 
en tillbakagång inom tillverkning. Detta kanske betyder att man på lokal 
nivå ska välkomna strukturomvandling som frigör resurser till annan typ 

3 Dessa är dels Mullsjö (i Jönköpings län) med 22 procent sysselsatta inom Kongs-
berg Automotive. Dess lokalisering är beskriven på företagets hemsida som fram-
vuxet ur två olika företag; Mekania som etablerades 1946 och Scania som etable-
rades 1950. Dessa företag köptes upp av Forsheda under 1980-talet och detta blev 
Scandmec. År 1996 köptes Scandmec upp av Kongsberg som är ett norskt företag 
som producerar komponenter till bilindustrin. Också Markaryd i Kronobergs län 
domineras av ett industriföretag med 19 procent av alla lokalt sysselsatta. Detta är 
Nibe som är ett svenskt företag med tillverkning av värmepumpar, värmepannor 
och brasvärmeprodukter. Huvudkontoret ligger i Markaryd. 1952 grundades Ni-
be-verken i Markaryd och 1997 introducerades Nibe industrier på Stockholmbör-
sen. Företaget har vuxit och har 11 000 anställda i Europa, Nordamerika, Asien 
och Australien. Till de fyra kommunerna med stora lokala industriföretag hör 
även Kiruna och Gällivare med Luossavaara-Kiirunavaara AB inom gruvnäringen 
med 18 respektive 15 procent av den lokala sysselsättningen.
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av verksamhet. Frågan om regional utveckling sätter förmågan att mobili-
sera resurser (realkapital, humankapital, finansiellt kapital, etc.) i centrum 
– detta är något helt annat än att sträva efter att vidmakthålla eller åter-
skapa näringslivsstruktur.

För att fördjupa diskussionen om de-industrialiseringens ojämna geo-
grafi är olika begrepp för stigberoende användbart. Forskningen om regi-
onal utveckling har skapat en rad olika begrepp för stigberoende för att 
beskriva hur en utvecklingsprocess kan förstås utifrån hur den formas ge-
nom historiskt framvuxna strukturer. Genom detta diskuteras stig-plasti-
citet, stig-förnyelse och skapande av nya stigar (Isaksen 2015; Strambach 
och Halkier 2013). I ett sådant perspektiv kan nyindustrialisering betrak-
tas som en bland många andra möjligheter till regional utveckling. Dess 
relevans är tids- och platsberoende. Det kvarstår emellertid att utveckling-
en som redovisats genom det här kapitlet inte ger stöd för att förvänta sig 
att nyindustrialisering är en verkningsfull strategi för många regioner och 
platser i Sverige. Ur ett lokalt perspektiv med intresse för den lokala syssel-
sättningen kan istället den relevanta frågan vara hur den kreativa förstö-
relsen kan stödjas med hänsyn till lokala specifika förhållanden skapade 
genom lokala stigberoenden. 
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