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Inledning 
Förut kunde det räcka med att presentera siffror över ett läns 
bruttoregionalprodukt för att beskriva utvecklingen i länet. Det räcker inte 
längre, utan vi behöver förstå vår utveckling i ett bredare perspektiv. Målet i 
Sörmlandsstrategin är ”ett jämställt och jämlikt samhälle där människor 

lever ett gott liv med god hälsa och utan orättfärdiga skillnader”. Vad som 

utgör ett gott liv är subjektivt och skulle vi fråga medborgarna i Sörmland 
vad det innebär för dem skulle vi få lika många svar som det finns 
medborgare.  
 
I mätsystemet BRP+ som Tillväxtverket och Reglab har utvecklat används 
en definition på livskvalitet som baseras på OECDs Better Life Index. Vi  
kommer i vår beskrivning av livsvillkoren i Sörmland delvis utgå från detta 
mätsystem. Men vi vill inte bara beskriva hur nära vi är att nå vårt mål om 
god livskvalitet för alla som lever och verkar i Sörmland utan också vilka 
faktorer som utgör förutsättningar för hållbarhet över tid och hur det står till 
i Sörmland med avseende på dessa faktorer. Därför kommer vi också här att 
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inkludera fler faktorer så som befolkning och demografisk utveckling, 
omvärldens inverkan, samt näringslivets utveckling. För delar av bilden har 
vi valt att beskriva utvecklingen av indikatorer under den 17 globala målen i 
Agenda 2030 som finns beskrivna på regionnivå på Kolada.  
 
Alla människors lika värde är utgångspunkten i vår förståelse av hållbar 
utveckling i Sörmland. Det innebär också att vi har en ambition om att på 
sikt utveckla beskrivningarna av utvecklingsfaktorerna i länet ur ett 
intersektionellt perspektiv. För oss innebär det att vi avser att beskriva vårt 
län utifrån faktorer som kön, ålder, plats, socioekonomi och utrikes och 
svensk bakgrund. Förutom människan har också platsen en särskild 
betydelse vid en beskrivning av ett läns utveckling. Det går allt som oftast 
inte att förstå en plats utan att förstå dess människor, och vice versa. Än så 
länge är dessa analyser under utveckling och enbart i delar redovisas 
analysen för särskilda geografier och grupper av människor.   
 

Befolkningsutveckling 
Under tvåtusentalet (2002–2020) har antalet invånare i Sörmland ökat med 
40 724 personer. Det motsvarar en procentuell ökning med sexton procent, 
vilket innebär att Sörmland hör till de län som haft den snabbast växande 
befolkningen under perioden. 
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Figur 1. Befolkningsförändring år 2000-2020 i Sörmland uppdelat på ålder och personer födda i 
Sverige och utomlands. 

Källa: SCB 

Den främsta orsaken till den positiva befolkningsökningen i Sörmland, 
liksom i övriga delar av landet, är att Sverige haft ett betydande 
invandringsöverskott. Därmed har de tilltagande skevheterna i 
befolkningsstrukturen, med en åldrande befolkning, kunnat dämpas (se figur 
1). Inflyttningsöverskotten har således varit en förutsättning för att regionen 
ska ha en växande befolkning i arbetsför ålder och yngre. 
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Figur 2. Befolkningsförändring per kommun 1991 till och med 2020, index: 1991=100. 

Källa: SCB 

Det finns dock betydande skillnader i befolkningstillväxt mellan olika delar 
av länet (figur 2). Under 2000-talet har Sörmlands största kommuner samt 
de kommuner som haft den högsta tillgängligheten till Stockholmsregionen 
ökat mest. Skillnaderna i befolkningsutveckling mellan regionens 
kommuner följer ett tydligt mönster som gäller i såväl östra Mellansverige 
som Sverige i sin helhet.  

Boende 
Det råder för sjätte året i rad underskott på bostäder i alla Sörmlands 
kommuner, uppger Länsstyrelsen i sin bostadsmarknadsrapport för 2021. 
Däremot är Sörmland ett av de län som under de senare åren har haft en 
nettoinflyttning från Stockholm, vilket innebär att fler har flyttat till 
Sörmland från Stockholm än vice versa. Nedan presenteras 
åldersfördelningen för de som under perioden 2012-2018 har flyttat från 
Stockholm till Sörmland och från Sörmland till Stockholm. Som syns från 
nedan figurer flyttar yngre personer från Sörmland till Stockholm (troligen 
delvis för studier), medan de som flyttar till Sörmland från Stockholm är av 
alla åldrar, men framför allt medelålders kvinnor och män samt barn. 
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Figur 3.  Antal utflyttade och inflyttande från Sörmland till Stockholm 2012-2018, uppdelat på ålder 

 
Källa: Sörmlandsdatabasen, SCB (egen bearbetning) 

I dag är Sverige ett land med stor etnisk och inkomstmässig segregation. Det 
innebär också att det område människor bor i inverkar på deras liv på 
väldigt skilda sätt. Nio procent av Sörmlands befolkning bor i 
utanförskapsområden och i dessa områden är 36 procent av de boende barn, 
att jämföra med 27 procent i övriga områden i Sörmland.  
 
Bostaden och dess belägenhet kan också inverka på tryggheten medborgarna 
upplever. Andelen invånare i Sörmland som i nationella folkhälsoenkäten 
Hälsa på lika villkor uppger att de ofta eller ibland avstår från att gå ut 
själva av rädsla för att bli överfallen, rånad eller på annat sätt ofredad var 
2020 ungefär i nivå med riket. Skillnaderna mellan män och kvinnor är 
överlag stora. I Sörmland avstår 48 procent av kvinnorna ofta eller ibland 
från att gå ut själva av det här skälet, att jämföra med 14 procent av männen. 
Andelen som upplever denna typ av otrygghet har ökat något sedan 2018, 
både i Sörmland och i riket.  
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Bostadens belägenhet kan också inverka på hälsa, exempelvis genom närhet 
till grönområden och natur. I Folkhälsomyndighetens miljöhälsoenkät från 
2015 framkommer att tillgången till grönområden på gångavstånd från 
boendet är relativt sett god i Sörmland och att framför allt kvinnor i 
Sörmland vistas i grönområden varje dag i större utsträckning än generellt i 
landet.  

Arbetsmarknad och inkomster 
Andel av befolkningen som är sysselsatta enligt Arbetskraftsundersökningen 
är generellt högre för män än för kvinnor i Sörmland, men nivån har varit 
förhållandevis konstant under åren 2005-2020. 
 
Figur 4. Andel av befolkningen sysselsatta enligt AKU 15 -74 år 

 
Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningen. 

Om man istället undersöker förvärvsfrekvensen i åldersgruppen 20-64 år1 
ser denna ut att öka från 1998 både i Sörmland (från 73 till 78 procent) och i 
riket (från 73 till 79 procent). Andelen som förvärvsarbetar har efter 
finanskrisen 2008 varit någon procentenhet lägre i Sörmland än i riket.  
 
Enligt Arbetsförmedlingens statistik är arbetslösheten högst i landet i maj 
2021 för både män och kvinnor. Totalt sett var 10,4 procent av den 
registerbaserade arbetskraften inskrivna som arbetssökande i Sörmland. 
Däremot är minskningen från samma period förra året något större i 
Sörmland än i riket, i alla fall för männen. Även långtidsarbetslösheten var 

                                                 
1 Kolada.se, indikator Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel (%) 
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2020 högre för kvinnor och män i Sörmland än i riket2. Man kan också se att 
de kommuner som har haft en hög arbetslöshet, exempelvis Eskilstuna (13,1 
procent maj 2021) har haft en snabbare minskning av arbetslösheten under 
det senaste året, jämfört med exempelvis Trosa, som har en låg arbetslöshet 
(5,2 procent i maj 2021).  
 
Oavsett vilket mått som används är arbetslösheten förhållandevis hög och 
förvärvsfrekvensen relativt låg i Sörmland. Det finns många faktorer som på 
olika sätt kan bidra till detta, varav en är matchning mellan de kompetenser 
som efterfrågas och de som finns tillgängliga. Exempelvis är bristen på 
lärare och undersköterskor mycket stor i Sörmland. Effekterna av den 
bristande matchningen mellan de kompetenser och lediga jobb som finns 
tillgänglig märks såväl genom att tjänster förblir obesatta, och antalet 
sysselsatta därmed lägre, eller genom att andelen obehöriga lärare ökar i 
skolan. När det gäller de sistnämnda tyder tillgängliga uppgifter på att 
matchningen mellan utbildningsbakgrund och de yrken som anställda har är 
i mindre grad överensstämmande i Sörmland än i många andra delar av 
landet (figur 5).  
 

                                                 
2 Kolada.se, indikator Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel (%). 
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Figur 5. Andel yrkesverksamma med matchande utbildning 20-64 år, 2019 

 
Källa: SCB, Regionala matchningsindikatorer 
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Även den långa etableringstiden för speciellt flyktinginvandrare bidrar till 
den höga arbetslösheten i länet. Som syns i figur 6 är förvärvsgraden för 
utrikes födda lägre än den för hela befolkningen, och skillnaden är störst för 
kvinnorna. Även i hela riket finns en skillnad i förvärvsgrad för den utrikes 
födda befolkningen jämfört med befolkningen i stort, men skillnaden är 
något större i Sörmland, för både män och kvinnor. 
 
 
Figur 6. Förvärvsgrad 20-64 år i Sörmland för alla folkbokförda i Sörmland samt för enbart utrikes 
födda folkbokförda i Sörmland, 2019 

 
Källa: Kolada; Här presenteras de två indikatorerna Förvärvsarbetande 
invånare, 20-64 år och Förvärvsintensitet utrikes födda, 20-64 år. Båda 
indikatorerna definieras på samma sätt. Det ursprungliga datat är från SCB. 

Jämställda inkomster är en del av målet om social hållbarhet. I Sörmland har 
kvinnors mediannettoinkomst ökat från omkring 76 procent av männens år 
2011 till omkring 80 procent av männens mediannettoinkomst år 20183. 
Däremot är andelen, oavsett, år, något lägre i Sörmland än i riket.  
 
Arbetet är också en plats där vi som människor vistas stora delar av våra liv, 
och där villkoren och arbetsmiljön behöver vara god för att främja den 
samhällsutveckling vi vill se. Vid studier av anmälda arbetsskador 
(inkluderar både arbetsolycksfall och arbetssjukdomar) ser man att antalet 

                                                 
3 Kolada.se, indikator Kvinnors mediannettoinkomst som andel av mäns 
mediannettoinkomst, andel (%) 
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skador per 1000 förvärvsarbetande är högre i Sörmland 2019 än i alla andra 
regioner.   
 
Figur 7. Antal anmälda arbetsskador per 1000 förvärvsarbetande 2019 

 
Källa: Folkhälsodata, ursprungligt data från Arbetsmiljöverket. 
 
Arbete är det mest grundläggande för en godtagbar inkomst. Den höga 
arbetslösheten i länet och den låga förvärvsfrekvensen innebär också att 
Sörmland har en relativt hög andel medborgare med låg ekonomisk 
standard. Över tid har andelen med låg ekonomisk standard ökat, både i 
Sörmland och i riket. Ökningen har dock varit större i Sörmland än i riket. 
Även andelen barn 0-19 år med låg ekonomisk standard har ökat över tid i 
Sörmland och är 2019 den högsta i landet4.  
 
  

                                                 
4 Folkhälsodata, Folkhälsomyndigheten. Indikator Ekonomisk standard bland barn, låg, 
efter region och år. Andel (procent) 
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Figur 8. Andel med låg ekonomisk standard 

Källa. SCB. Låg ekonomisk standard avser andelen personer som lever i 
hushåll vars ekonomiska standard (disponibel inkomst per k.e. inkl. 
kapitalvinst) är mindre än 60 procent av medianvärdet för riket. 

Sörmland har, enligt data från SCB, en relativt sett hög ginikoefficient, 
vilket är det sätt man oftast mäter inkomstskillnader på. Skillnaderna är 
dock små mellan länen. Över tid har dock ginikoefficienten ökat i Sörmland, 
från 0,27 år 2011 till 0,29 år 2019 vilket innebär en ökande 
inkomstojämlikhet.  

Utbildning  
Andelen av befolkningen med eftergymnasial utbildning har ökat kraftigt 
under 2000-talet samtidigt som andelen som saknar gymnasieutbildning har 
minskat. Trots detta är Sörmland idag den region som har högst andel av 
befolkningen som saknar gymnasieutbildning och Sörmland ett av de tre län 
som har lägst andel med eftergymnasial utbildning5. Omkring 34,5 procent 
hade i Sörmland någon form av eftergymnasial utbildning 2019. Att jämföra 
med riket där motsvarande andel var omkring 43,8 procent.6  
 
Det finns betydande skillnader i utbildningsnivå mellan in- och utrikes 
födda och mellan kvinnor och män. När det gäller andelen med enbart 
förgymnasial utbildning är både utrikes födda män och kvinnor 
överrepresenterade. Svenskfödda kvinnor är de som i lägst utsträckning 

                                                 
5 Kolada.se, Indikator Invånare 25-64 år med förgymnasial utbildning, andel (%) 
6 kolada.se, indikator Invånare 25-64 år med förgymnasial utbildning, andel (%) 
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saknar gymnasieutbildning. Gällande andelen som har eftergymnasial 
utbildning är skillnaden mellan svenskfödda kvinnor och män markant 
större än skillnaden mellan svenskfödda och utrikes födda eller mellan 
utrikes födda kvinnor och män. Svenskfödda kvinnor har eftergymnasial 
utbildning i högst utsträckning medan svenskfödda män har eftergymnasial 
utbildning i lägst utsträckning. Här återfinns både utrikes födda män och 
kvinnor mellan dessa två ytterligheter. 
 

 

Figur 10.  Andel med eftergymnasial utbildning 2018, 20-64 år 

 
Källa: Egen beräkning, STATIV, SCB. 

Utbildningsnivån har stor inverkan på sannolikheten att ha ett jobb, men 
andelen sysselsatta varierar också mellan individer med olika 
utbildningsinriktning. Exempelvis är andelen sysselsatta bland dem som har 
en grundskollärarexamen från högskolan mycket hög (97 % år 2018), 
medan andelen sysselsatta är lägre bland dem som har en 
högskoleutbildning i ekonomi (84 %).  
 
I en värld som förändras allt snabbare är kunskap en viktig förutsättning för 
att kunna utvecklas i takt med omvärlden. En hög utbildningsnivå är 
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Figur 9. Andel med förgymnasial utbildning 2018, 20-64 år 
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avgörande för företagens konkurrenskraft, regionernas utveckling och 
tillväxt. Enligt data från Entreprenörskapsdatabasen 2017 har 31,6 procent 
av de operativa företagsledarna i Sörmland en eftergymnasial utbildning, 
vilket placerar Sörmland under rikets genomsnitt på 38,1 procent. Men 11 
län har lägre andel entreprenörer med eftergymnasial utbildning7. 
 

Näringsliv 
Näringslivet kan ses som den ekonomiska sfär som utgör medel för vår 
strävan efter den sociala hållbarheten. Bruttoregionalprodukten kan 
användas för att beskriva hur väl näringslivet fungerar i dag. År 2019 hade 
Sörmland landets lägsta bruttoregionalprodukt per invånare8. För att bredare 
beskriva den ekonomiska utvecklingen krävs andra mått som i större grad 
inkluderar hur den ekonomiska aktiviteten som bedrivs samverkar med 
målen om ekologisk och social hållbarhet. Ekonomisk utveckling som sker 
utan negativa konsekvenser för den ekologiska hållbarheten (naturkapitalet) 
kan innebära exempelvis omställning till cirkulära affärsmodeller, att växla 
om till resurseffektiva system, minska på förlusterna, se avfall som resurs 
och skapa värden genom tjänster och inte bara produkter. Här kommer 
frågor om energi och kompetens att vara viktiga förutsättningar för att 
omställningen ska gå att genomföra. Ekonomisk utveckling som ökar på 
human- och socialt kapital kan handla om jämlika och rimliga arbetsvillkor, 
anställningsformer, och hur inkomsterna når och fördelas mellan 
medborgarna.  
 
Man talar idag också om sårbarhet i lokala och regionala näringsliv. 
Tillväxtverket diskuterar den konkurrensutsatta sektorn som viktig för 
produktivitetsutvecklingen, därför att den internationella pressen innebär 
högre krav på utveckling. Men detta innebär också att dessa branscher står 
inför en större risk för nedskärningar och en stor andel sysselsatta i dessa 
sektorer kan därför ses som en risk för en region. Dock är det framförallt 
bristen på diversifiering inom den konkurrensutsatta sektorn som kan ses 
som sårbart för en region. 
 
Enligt Tillväxtverkets definition är det främst tillverkningsindustrin, 
transporter och kommunikation, IT, kredit- och företagstjänster som räknas 
till den konkurrensutsatta sektorn. Dessa branscher står för 28 procent av 
den totala lönesumman i Sörmland år 2018. Motsvarande siffra för 
Östergötland är 33 procent, och för Örebro län 31 procent. Detta innebär att 

                                                 
7 Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS) och Entreprenörskapsdatabasen 2017. 
8 Kolada.se, indikator Bruttoregionalprodukt (BRP), kr/inv 
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Sörmland inte sticker ut som sårbart genom en högre andel i 
konkurrensutsatt sektor. I alla tre länen finns stora skillnader mellan könen, 
där män i högre grad arbetar i de sektorer som står inför den mest 
internationella pressen och konkurrensen. 
 
Figur 11. Andel av lönesumman inom den konkurrensutsatta sektorn för de fem branscher som utgör 
störst andel av lönesumman, 2018 

 
Källa: Stativ, SCB egna beräkningar 

Det vi ser i figur 11 är de branscher som utgör det största bidraget till den 
totala lönesumman nom den konkurrensutsatta sektorn. I Sörmland räcker 
det med fem branschaggregat för att få ihop mer än 50 procent av 
lönesumman i den konkurrensutsatta sektorn. Detsamma gäller för 
Östergötland, medan det krävs sju branscher i Örebro.  

Hälsa 
En god hälsa är, förutom att vara en viktig del av människors välmående, en 
grundförutsättning för flera andra områden i människors liv. Därför kan det 
inte nog poängteras hur viktig hälsan är för utvecklingen. När man mäter 
befolkningens hälsa kan man skönja två parallella utvecklingar. Samtidigt 
som den genomsnittliga hälsan förbättras i befolkningen ökar skillnaden i 
hälsa mellan personer med olika förutsättningar. Därför måste 
befolkningens hälsa beskrivas utifrån ett jämlikhetsperspektiv. 
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Figur 12. Förändring i förväntat antal återstående år vid 30 års ålder från tidsperioden 2012-2016 
till 2015-2019 

 
Not. Avser befolkningen född i Sverige. Källa: Egen bearbetning, SCB 

I figuren beskrivs hur förändringen i förväntad medellivslängd har sett ut de 
senaste åren i Sörmland. Här ser vi att de med högst utbildning har ökat sin 
medellivslängd mellan åren 2012-2016 och 2015-2019 med knappt ett 
halvår medan detta inte har skett för de med den allra lägsta utbildningen. 
För männen i Sörmland med enbart förgymnasial utbildning ser man till och 
med en negativ utveckling under tidsperioden. 
 
Hälsan kan också ses som en hävstång för övriga utvecklingsparametrar. 
Nedan visas antalet ohälsodagar per person och år i Sörmland, uppdelat på 
kön. Som syns i figuren har utvecklingen varit positiv under 2000-talet men 
år 2020 är Sörmland dock fortfarande ett av de län som har det högsta 
antalet ohälsodagar per person och år.  
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Figur 13. Antal ohälsodagar per person och år i Sörmland 

Källa: Folkhälsodata (folkhälsomyndigheten). Data från Försäkringskassan 

Tillgänglighet 
Sörmland kännetecknas geografiskt av flerkärnighet och ett stort 
samberoende med de omgivande länen och närliggande noder. Utveckling 
mot fler och större arbetsmarknadsregioner har för Sörmlands del inneburit 
att antalet funktionella arbetsmarknader minskat från fyra till tre. En större 
arbetsmarknadsregion kan innebära en ökad pendling och Sörmland är 
ett pendlingslän. Det pendlar ut fler än det pendlar in och 2018 var 
nettopendlingen ungefär -10 procent att jämföra med ungefär -2 procent 
som är ett ovägt genomsnitt av alla regioner9.  
 
Andelen in- och utpendlare har ökat i länets samtliga kommuner under 
2000-talet (figur 14). Det finns ett enda undantag från detta, och det är 
andelen inpendlare till Strängnäs som har minskat marginellt under 
perioden. I Sörmlands minsta kommuner, och i än högre grad de som har 
hög tillgänglighet till Stockholmsregionen, är andelen utpendlare störst och i 
länets största kommun Eskilstuna är den minst. Inpendlingen är som störst i 
Oxelösund.  

                                                 
9 Kolada.se, Indikator Nettopendling, andel (%). 
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Figur 14. Andelen inpendlare av sysselsatt dagbefolkning och andelen utpendlare av sysselsatt 
nattbefolkning 2000 och 2019 i Sörmlands kommuner. 

Källa: SCB, RAMS, samt Sörmlandsdatabasen, egen beräkning 

Ett annat sätt att se detta är hur antalet sysselsatta boende i kommunen 
förhåller sig till antalet sysselsatta i det kommunala arbetslivet (det man 
brukar kalla dagbefolkning). Den procentuella ökningen av antalet 
sysselsatta boende i Eskilstuna och Strängnäs var ungefär lika stor mellan 
2000 och 2019, i Eskilstuna ökande den sysselsatta befolkningen med 29 
procent och i Strängnäs ökade den med 27 procent (figur 15). I Eskilstuna 
ökade samtidigt antalet sysselsatta i kommunens arbetsliv med ungefär lika 
stor del, medan antalet sysselsatta i Strängnäs näringsliv ökade med en långt 
lägre andel. En viktig skillnad är att även om Strängnäs är en mindre 
kommun så har man en större närhet till Stockholmsregionens 
arbetsmarknad. 
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Figur 15. Förändring av sysselsatt dag- och nattbefolkning mellan 2000 och 2019, uppdelat på 
kommun 

Källa: SCB, RAMS, samt Sörmlandsdatabasen, egen beräkning 

Strängnäs och Katrineholm är sådana kommuner där man har haft en 
mycket större ökning av antalet sysselsatta boende än av antalet som är 
sysselsatta på ett arbetsställe inom kommunen. Oxelösund är den kommun 
där man i störst utsträckning ser att det är sysselsättningen inom kommunen 
som växer, snarare än den sysselsatta befolkningen.  
 
Den omfattande arbetspendlingen som ovanstående siffror ger prov på är ett 
tecken på den stora arbetsmarknadsregion som Sörmland ingår i. I den mån 
arbete utförs från en fysisk plats kan arbetspendling också bidra till ökande 
transporter. Kollektivtrafiken och infrastrukturplaneringen kan vara medel 
för att överbrygga en potentiell målkonflikt mellan förstorade 
arbetsmarknadsregioner och målen om minskade transporter. Andelen av 
befolkningen som bor inom kollektivtrafiknära läge är i nivå med riket, både 
totalt sett och i tätort. Detta gäller för både män och kvinnor. Totalt sett bor 
91 procent av Sörmlands befolkning i tätort år 2019 i kollektivtrafiknära 
läge. Utanför tätort bor cirka 26 procent av Sörmlands befolkning i 
kollektivtrafiknära läge, att jämföra med rikets 22 procent10. Utifrån 
Resvaneundersökningen vet vi dock att bilen utgör det mest använda 
färdmedlet i Sörmland, och att en lägre andel än i riket använder sig av 
kollektivtrafik för sitt resande. Däremot kan man se att det kollektiva 

                                                 
10 Kolada.se, Indikator Befolkning i kollektivtrafiknära läge, Befolkning, inom tätort, i 
kollektivtrafiknära läge, Befolkning, inom tätort, i kollektivtrafiknära läge 
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färdmedlet används nästan uteslutande för resor till och från arbete och 
skolor, resor där bilen används i lägre utsträckning än vid andra ärenden. 
 
Under det senaste året har stora förändringar i resande märkts, vilket till stor 
del har handlat om ökat arbete på distans. Denna anpassning skulle varit 
otänkbar utan den digitala infrastrukturen. I Sörmland kan 24 procent arbeta 
på distans. Här presenteras en analys av hur denna möjlighet fördelar sig 
över länet, baserat på olika yrkens möjlighet att utföras på distans och 
yrkenas fördelning i det geografiska rummet.  De som har bäst 
pendlingsmöjligheter eller bor i de större kommuncentran från början är 
också de som kan jobba på distans i högst utsträckning. Det har att göra med 
att de som kan jobba på distans oftare finns i de yrken där man behöver 
tillgång till en större arbetsmarknad för matchning.  
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Figur 16. Andel sysselsatt nattbefolkning som har ett distansarbetsyrke per Deso i Sörmland år 2018. 

 
Källa: Distansarbetets omfattning och konsekvenser (2021). Region 
Sörmland.  

Kultur och värderingar 
Grunden för ett hållbart samhälle är mellanmänsklig respekt och tillit. I 
likhet med landet saknar ungefär 27 procent av kvinnorna i Sörmland tillit 
till andra, och omkring 29 procent av männen11. I den nationella 
folkhälsoundersökningen visar Sörmland på liknande värden som landet i 
stort när det kommer till andelen som uppger sig inte ha någon att dela sina 
innersta känslor och anförtro sig åt. Män upplever dock detta i något högre 
grad än kvinnor12.  
                                                 
11 Kolada.se, indikator Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra 
12 Kolada.se, indikator Invånare med avsaknad av emotionellt stöd 
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Även tilltron till demokratin och dess institutioner har en avgörande 
betydelse för ett inkluderande och tillåtande samhälle. Valdeltagande och 
respekt för folkvalda är två olika sätt att studera demokratins tillstånd i 
länet. Sörmland hade 2018 ett något lägre antal förtroendevalda i kommuner 
och/eller region som hade blivit utsatta för trakasserier eller hot om våld än 
generellt i riket13. Det valdistrikt som hade lägst andel röstande i senaste 
regionvalet i Sörmland hade ett valdeltagande på 57.7 procent, vilket ska 
jämföras med det valdistrikt i riket som hade lägst andel deltagande i valet 
på 37 procent14.  
 
Vårt sociala kapital skapas också av hur vi människor samspelar med 
varandra, och är delaktiga i gemensamma aktiviteter. Antalet 
deltagartillfällen i föreningsidrott per capita skiljer sig åt mellan Sörmlands 
kommuner. Generellt över landet är ungdomsidrotten mer utbredd i mer 
välmående kommuner och barn och unga i fattigare landsbygdskommuner15 
idrottar i lägre utsträckning. Solna är den kommun i landet med högst antal 
tillfällen per capita, 64 stycken medan Bjurholm har landets lägsta siffra 4. 
 
Figur 17. Deltagartillfällen per capita föreningsidrott, 7-20 år, år 2018 

 
Källa: Idrottsstatistik.se. Statistiken kommer ursprungligen från 
Riksidrottsförbundet/LOK-stöd.  
                                                 
13 Kolada.se, Indikator Förtroendevalda i kommunfullmäktige eller regionfullmäktige som 
utsatts för trakasserier, hot eller våld 
14 Kolada.se, indikator Valdistrikt med lägst valdeltagande i senaste regionvalet 
15 Baserat på kommungruppsindelning från 2017. 
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Figur 18. Deltagare i kulturskolan 6-19 år, år 2019 

 
Källa: Kulturrådets statistik över kulturskolornas verksamhet.  

Även inom kulturskolan syns en överrepresentation av barn med 
högutbildade föräldrar, både i riket i stort och i Sörmland. Det finns också 
på samma sätt en underrepresentation av barn med utländsk bakgrund. Detta 
innebär att deltagandet i kulturaktiviteter till viss mån påverkas av samma 
socioekonomiska faktorer som deltagande i föreningsidrott.  
 
Bland vuxna kan socialt deltagande delvis följas genom den nationella 
folkhälsoenkäten, där de svarande får svara på om de har deltagit i någon av 
ett antal olika aktiviteter under det senaste året. I denna undersökning syns 
inga stora skillnader mellan Sörmland och riket i termer av antal som 
definieras som att de har ett lågt socialt deltagande, och både i Sörmland 
och i riket har männen en något högre grad av lågt socialt deltagande än 
kvinnorna16.  

Kunskap och teknik 
I Sörmland hade 2020 omkring 86 procent av befolkningen tillgång till 
bredband om minst 100 Mbit/s. Detta är ungefär en procentenhet lägre än 
andelen totalt sett i riket17. De andra målområden inom den nationella 
strategin för digitalisering är trygghet, kompetens, ledning och innovation. 
Enligt undersökningen Svenskarna och internet som Internetstiftelsen 
genomför avviker inte Östra Mellansverige från övriga delar i Sverige 

                                                 
16 Kolada.se, indikator Invånare 16-84 år med lågt socialt deltagande 
17 Kolada.se, indikator Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s 
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varken med avseende på digital trygghet eller digital kompetens. Enligt den 
senaste nationella undersökningen uppger dock fler tillfrågade än tidigare att 
de har svårt att avgöra vilken information på internet som är sann eller inte. 
Personer med kortare utbildning uppger i lägst utsträckning att de kan 
avgöra vilken information som är sann. 
 

Miljö och klimat 
Tillståndet för miljön och klimatet utvecklas negativt. Det riskerar att orsaka 
oåterkalleliga skador på miljön och djupgående konsekvenser för samhället 
och människors försörjningsmöjligheter, hälsa och välfärd. I Länsstyrelsens 
koldioxidbudget för 2020-2040 framgår att utsläppen inom Sörmland läns 
geografiska område behöver minska med 16 procent per år för att möta 
målen i Parisavtalet. En 16-procentig minskning av de energirelaterade 
utsläppen per år är en högre takt än de nationella målsättningarna och de 
kräver långtgående åtaganden från samtliga för att uppnås.   
 
Länsstyrelsen är också regional miljömyndighet och samordnar 
miljömålsarbetet i regionen. Det finns 16 miljömål och ett generationsmål 
som vägleder miljöarbetet. Av de tolv miljömål där det 2020 gjordes en 
regional bedömning för Sörmlands del var det två som bedömdes nära att nå 
2020. Dessa två mål är Frisk luft och Bara naturlig försurning. För övriga är 
bedömningen att vi inte kan nå dessa 2020. Detta gäller alltså exempelvis 
för målen Ingen övergödning, Hav i balans samt levande kust och skärgård, 
Ett rikt odlingslandskap och God bebyggd miljö. 
 

Omvärld och framsyn 
Omvärldshändelser alltid att påverka vårt län. Det senaste året har mycket, 
både regionalt och globalt, präglats av pandemin som har inverkat också på 
många utvecklingsfrågor i Sörmland. Det är däremot osäkert om inverkan är 
kortsiktig eller om de anpassningar som nu har gjorts kommer att leda till 
långsiktig strukturell förändring. Det är när den kortsiktiga anpassningen 
hos individer och företag/offentliga aktörer övergår i förändrade långsiktiga 
beteendemönster eller förändrar förutsättningen för ett visst beteende som 
en oförutsedd kris får mer strukturella konsekvenser.  
 
Vi kan i dagsläget inte slå fast hur befolkningens hälsobeteenden är 
påverkade av pandemin, även om man har kunnat se tendenser till ökat 
alkoholbruk, sämre matvanor, ökat stillasittande, psykisk ohälsa och 
minskad framtidstro under pandemin. Samtidigt finns indikationer på att fler 
tar tag i sin egen hälsa, vilket gör att de långsiktiga effekterna är svåra att 
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förutspå. En gemensam slutsats för de analyser som hittills har gjorts är 
dock att många av pandemins direkta och indirekta effekter slår hårdast mot 
sårbara och redan utsatta grupper. Insikterna om hur socioekonomiska 
förutsättningar inverkar på risken för allvarlig sjukdom har också gett ett 
ökat fokus på det förebyggande folkhälsoarbetet och förstärkt insikten om 
jämlik hälsa som en ödesfråga för att nå hållbar utveckling. Det kan på sikt 
leda till en strukturell förändring av hälsoutvecklingen i befolkningen. 
 
I dagsläget vet vi inte hur lågkonjunkturen och den höga arbetslösheten har 
inverkat på viljan till vidareutbildning och/eller omskolning. För många 
unga har pandemin inneburit stora förändringar av skolgången och de 
långsiktiga effekterna av det kommer vi se först om ett antal år.  Än så länge 
är det inte klarlagt om distansundervisningen fått negativ inverkan på 
betygen och skolresultaten på en aggregerad nivå, bland annat eftersom 
även bedömning och betygsättning påverkats. Däremot har vi redan sett att 
förutsättningar i hemmet i hög grad påverkar elevernas möjligheter att 
tillgodogöra sig undervisningen på distans och att vissa grupper av elever 
haft svårt att fullfölja sin utbildning.  
 
Ett område där det är sannolikt att de beteendeanpassningar som har skett 
under pandemin till del kommer att kvarstå och därmed utgöra mer av en 
strukturell förändring är distansarbete. Om andelen som fortsätter att arbeta 
hemifrån efter pandemin kommer att vara markant högre än andelen före 
pandemin kommer detta kunna få stor inverkan på människors och företags 
bosättnings- och etableringsmönster samt på behovet av transporter.  
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