Inget samband mellan bra ekonomi och livskvalitet
Vilka kommuner i landet har bäst förutsättning för hög livskvalitet? En ny analys av
statistikmaterialet bakom BRP+ ger en del överraskande svar.
BRP+ är ett mätsystem för hållbar utveckling på regional nivå som utvecklats av Reglabs
medlemmar. Systemet ger en helhetsbild av tillståndet i regionen och visar regionernas
förmåga att skapa livskvalitet för medborgarna i dag ‒ och för framtida generationer.
I april kommer en ny analysrapport från Tillväxtverket som undersöker hur ett sammantaget
index för livskvalitet och hållbarhet hänger ihop med andra faktorer i landets kommuner. En
del överraskande uppgifter från analysen presenterades i ett lärpass på Reglabs årskonferens i
Umeå. Analysen visar till exempel inga samband mellan livskvaliteten och BRP,
bruttoregionalprodukten.
–

Intressant, med tanke på de satsningar som många kommuner gör för att öka
tillväxten. Betyder det att tillväxtstrategier inte är den enda lösningen om vi vill öka
livskvaliteten? frågar Emma Andersson, Sweco, som tillsammans med Fredrik Sävås,
gjort rapporten för Tillväxtverkets räkning.

De kommuner som uppvisar högst indexvärde för livskvalitet enligt BRP+ är
pendlingskommuner nära en större stad, medan storstäderna ligger förvånansvärt lågt på
skalan. Analytikerna från Sweco menar att det delvis kan bero på att segregationen i
storstäderna, ekonomisk och annan, kanske slår igenom i statistiken. Det finns många
tänkbara förklaringar, men bilden är tydlig: pendlingskommunerna ligger i topp.
Förutom pendlingskommunerna finns det en annan grupp som också sticker ut och uppvisar
höga resultat. Det är landsortskommuner med besöksnäring.
– De har låg arbetslöshet, gott om instegsjobb och man får mycket bostad för pengarna.
Det kan vara en del av faktorerna bakom deras höga resultat, säger Emma Andersson.
Utbildning är den enskilda faktor som visar störst sambandet med högt indexvärde för
livskvalitet. Däremot har faktorer som folkmängd, tätortsgrad och befolkningstäthet ingen
större betydelse.
– Självklart är ett visst skatteunderlag viktigt för att vissa indikatorer ska få högt
resultat, sådant som har med samhällsservice och välfärd att göra, men i övrigt ser vi
inget större samband. Det är intressant i ljuset av urbaniseringstrenden, säger Emma
Andersson.
De kommuner som hamnar högst upp i analysen, de som alltså har bäst förutsättningar för
livskvalitet, har också ofta hög inflyttning. Men inte alltid. Det finns bubblare som har hög
livskvalitet men låg inflyttning.
– Boden är ett exempel på bubblare. Kanske vet inte tillräckligt många om vilka fördelar
de har? De ligger högt upp i vår analys, men har låg inflyttning.
Är det då möjligt att ha hög livskvalitet utan att det är på bekostnad av hållbarhet och
kommande generationers möjligheter? Ja, analysen visar att hållbarhetsindex hänger ihop med
livskvalitetsindex, även om sambandet inte är jättestarkt.

Rapporten beräknas publiceras i april. Där kommer det att finnas mycket att ta fasta på för
regionala utvecklare. Reglab startar också ett lärprojekt för regionala analytiker för att
tillsammans dyka ännu djupare i excelarken.
Rapporten beräknas vara färdig i april. I den finns mycket att ta fasta på för regionala
utvecklare. I maj startar Reglabs lärprojekt BRP+ ‒ regionala analyser, där analytikerna har
möjlighet att fördjupa sig i den egna regionens indikatorer. Läs mer om lärprojektet här.
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