
Produktivitetskommissionen i Sydost



• Kartlägga och analysera produktivitetsutvecklingen i 

regionen 

• Erbjuda förslag och diskussion kring konkreta 

förslag på hur produktiviteten kan stärkas

• Bidra till ökade kontakter i regionen och nationellt 

kring dessa tillväxtfrågor

Mål



• Expertgrupp

– Ordförande Johan Eklund, vd Entreprenörskapsforum och 

professor vid BTH

• Analytikergrupp

– Analytiker från samtliga partners

• Policygrupp

Arbetssätt



Var kommer tillväxten ifrån?

Tillväxt Sysselsättning Produktivitet= +

Hur många jobbar?
Hur mycket jobbar vi?

Hur jobbar vi?
Är jobbet effektivt och relevant?



Produktivitet från ett

företagsperspektiv ”Konkurrensen är inte 

längre lokal utan global. 

Om ett företag inte 

fokuserar på produktivitet 

förlorar det möjligheten 

att existera.”

Norbert Tröndle, f.d. Vd McNeil, global chef J&J

”Produktivitet frigör 

kapital för att kunna 

investera i nya 

produkter, forskning 

och utveckling.”

Niclas Jonasson, General Manager, Baxter ”Om vi inte 

utvecklas så 

avvecklas vi.”

Per Oxelgren, Produktionschef, The Absolut Company



Produktivitet från ett 

makroperspektiv
Svensk ekonomi, index 1980=100
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• Individ – köpkraft

• Kommun – skattekraft

• Samhälle – välfärd 

Produktivitet bestämmer våra löner



Arbetskraft

Produktivitet

Förädlings-
värde

Hur mäts produktivitet?
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Bruttonationalprodukt (BNP)

Det totala förädlingsvärdet av alla varor och tjänster som produceras i ett land inom ett år



Bruttoregionalprodukt (BRP)

Det totala förädlingsvärdet av alla varor och tjänster som produceras i en region inom ett år

Ett arbetsställe

En kommun och region

Flera arbetsställen

Fördelning av förädlingsvärde utifrån

regionala indikatorer (ex sysselsatta)



Produktivitetens drivkrafter

Interna 

faktorer

Externa 

faktorer



• Andel högutbildade

• Forskning och utveckling

• Internationell handel

• Utlandsägda företag

• Stora företag

• Pendling/storlek på arbetsmarknad

6 faktorer som förklarar skillnader i 

produktivitet mellan svenska regioner

Källa: Produktivitetens nya geografi



• Förutsättningar i regionen

• Arbetsmarknadsregioner i Sydost

• Produktivitetsutvecklingen i näringslivet och i olika 

branscher

• Fördjupningsstudier 

Analys av Sydost



• Anders Borgehed, Handelskammaren 

(sammankallande)

• Susanne Eriksson, Kalmar kommun

• Pernilla Johansson, Handelskammaren

• Mathias Karlsson, Regionförbundet Kalmar län

• Ronnie Kihlman, Växjö kommun

• Pia Kronengen, Karlskrona kommun

• Simon Ljungqvist, Region Blekinge

• Robin Rikardsson, Region Kronoberg

Analytikergruppen



Produktivitetskommissionen.se


