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Bakgrund
I den förra hemuppgiften kunde vi se hur det finns en klyfta i Kalmar län, där
inlandet brottas med fler och större utmaningar än områdena längs kusten.
Frågan är hur man på bästa sätt kan skapa förutsättningar för tillväxt i hela
länet. Är det genom att satsa på tillväxtmotorerna längs kusten eller är det
genom att sprida satsningarna över större geografiska områden?

Metod
Ett sätt att närma sig frågan är att studera hur statliga och regionala
satsningar fördelar sig i länet idag. För att göra detta har vi valt att prioritera
ett par områden för att i ett första steg försöka urskönja strukturella
skillnader.
Vad det gäller statliga satsningar har vi valt att undersöka hur statliga
arbetstillfällen fördelar sig över länet och vad det gäller de regionala
satsningarna har vi valt att undersöka hur företagsstöden fördelar sig över
länet.

Statliga jobb
Om man studerar hur statliga jobb fördelar sig över Kalmar län (se bild 1)
ser man tydligt att dessa tenderar att hamna i framförallt residensstaden
Kalmar och i mindre utsträckning i Västervik och Oskarshamn.

Bild 1. Statlig närvaro – andel förvärvsarbetande per kommun.

Regionala satsningar
Region Kalmar läns företagsstöd är också möjliga att hänföra till var de
hamnar genom att de är riktade mot arbetsställen. I bild 2 redovisas Region
Kalmar län företagsstöds föredelning över länets kommuner, samt
kommunens andel av aktiebolag (AB). Det är inte helt enkelt att dra
slutsatser ur bilden, men klart är att den enda kommun som under hela
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treårsperioden har haft en andel företagsstöd som har legat över andelen
aktiebolag är Kalmar kommun.

Bild 2. Fördelning av stöd samt andel aktiebolag per kommun.

Diskussion
Genom undersökningen ovan framgår att den klyfta som redan finns i länet,
förstärks ytterligare genom att en stor övervikt av länets statliga
arbetstillfällen finns i Kalmar.
Vad det gäller regionala medel är det svårare att dra en lika tydlig slutsats,
men även i detta fall framstår Kalmar som en vinnare, genom att få en större
andel företagsstöd i förhållande till sin andel aktiebolag, jämfört med resten
av länet.
En tolkning av detta är att statliga och regionala satsningar sålunda tenderar
att ytterligare bidra till att utöka klyftan i länet. En alternativ tolkning skulle
kunna vara att residensstaden gynnas av dessa satsningar, men att de har en
indirekt positiv effekt även på andra delar av länet.
Daniel Granello och Mathias Karlsson, maj 2019.

