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FÖRORD

Enheten för regional utvecklingsplanering (ERUP) vid Regionförbundet Västerbottens län, 
presenterar ”Nuläge och omvärld: förutsättningar för regional utveckling i Västerbottens län”. 
”Nuläge och omvärld” relaterar utvecklingen i regionen till den i omvärlden och 
summerar händelser som påverkat länets utvecklingsförutsättningar under år 2011 och 
fortsatt kommer påverka länet under år 2012. 

I likhet med andra regioner i Sverige och i omvärlden har Västerbottens län under år 2011 
påverkats av det osäkra läget i den globala ekonomin. ”Nuläge och omvärld” diskuterar utveck-
lingen i länet och presenterar regionens tillväxt utifrån branschstruktur, kompetensmatchning, 
regionala tillgångar, arbetstillfällen, konjunktursvängningar, välfärd,  
fördelningsproblematik, befolkningsförändring med mera. Under år 2011 har också ett flertal 
förslag presenterats rörande såväl förändringar i EU:s regionalpolitik som förändringar i det  
kommunalekonomiska utjämningssystemet i Sverige. ”Nuläge och omvärld”,  
presenterar hur föreslagna förändringar påverkar förutsättningarna för tillväxtarbetet i  
Västerbottens län. 

”Nuläge och omvärld: förutsättningar för regional utveckling i Västerbottens län” har  
utarbetats av Daniel Levisson, Anna Norin, Niklas Gandal, Johanna Zola, Jenny Rönngren och 
Pontus Grahn, samtliga verksamma vid ERUP. Håkan Ottoson vid Ottoson Consulting har  
bidragit med text i avsnittet ”Aktuella förändringar i EU:s regionalpolitik”. 

Umeå, januari 2012

Thomas Westerberg
Planeringschef
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Västerbotten är en åttondel av Sveriges yta med stora demografiska utmaningar
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INLEDNING

Västerbotten är ett stort och kontrastrikt län. Inom länet 
ryms såväl kust som skogsmarker och fjäll. I länet finns 
en av Sveriges starkast växande städer samtidigt som 
12 av länets kommuner har färre än 10 000 innevånare 
och många kommuner har under flera år haft en krym-
pande befolkning. De stora inomregionala olikheterna 
gör att konjunkturen och trender påverkar länet på olika 
sätt. I lågkonjunktur ökar antalet sökande till universitet 
och högskola och vilket ökar inflödet till universitetsorter, 
samtidigt som antalet arbetstillfällen minskar i områden 
som präglas av konjunkturkänsliga varor. 

Sedan många år tillbaka, men särskilt sedan början av 
2000-talet präglas flyttströmmarna av en urbanisering 
mot regionala centra samt mot storstadsområden, en 
utveckling som påverkar både mindre och större orter. 
Parallellt med denna utveckling har inflyttningstrenden 
från en del länder i Europa till Västerbotten varit tillta-
gande och länet tar också emot många flyktingar. Idag 
väljer många en urban livsstil med stort utbud av varor 
och tjänster samt sociala interaktioner. Samtidigt har en 
allt större miljömedvetenhet ökat efterfrågan på närod-
lade matvaror och ekologiska produkter, vilket ökar möj-
ligheten till arbetstillfällen på landsbygden. Den snabba 
utvecklingen inom kommunikationstekniken har gjort att 
geografiska avstånd blir allt mindre relevanta för möj-
ligheten att utbilda sig och att handla. En allt större del 
av våra inköp görs idag via internet och social interaktion 
med stora grupper människor sker allt oftare virtuellt. 

En allt tätare global struktur i ekonomin innebär både 
ökad konkurrens, men innebär också en ökad möjlig-
het att sälja varor och tjänster på en större marknad. I ett 
historiskt perspektiv har Västerbottens län på många sätt 
varit gynnat av globaliseringen (1.Lundgren och Lidström). 
Samtidigt innebär det att Västerbotten är beroende av 
omvärlden och påverkar strukturella och makroekono-
miska förändringar i Sverige, Europa och globalt.

Det senaste året har präglats av det osäkra läget i den 
globala ekonomin. För Sverige är det i första hand den 
europeiska skuldkrisen som direkt påverkar tillväxten då 
flera av Sveriges största exportmarknader finns i Europa. 
Enligt 2.Konjunkturinstitutet drabbas Sverige av stats-

skuldskrisen i Europa genom ökad osäkerhet och svag 
export vilket kan leda till att 2012 blir ett år med svag 
tillväxt samt att senfärdiga lösningar för krisländerna i 
euroområdet gör att återhämtningen kommer att dra ut 
på tiden. Detta kan ge långvarigt negativa effekter även 
på svensk ekonomi, bland annat genom många år av hög 
arbetslöshet.

Konjunkturinstitutets bedömning är dock att statsskulds-
krisen kommer att lösas under ordnade former och att 
dess effekter kommer att börja avta under första delen 
av 2012. Arbetslösheten bedöms trots detta ändå öka 
för att under 2013 ligga på i genomsnitt 8 procent. En 
längre period med förhöjd osäkerhet skulle vara mycket 
negativ för den makroekonomiska utvecklingen, menar 
Konjunkturinstitutet, med uteblivna investeringar och 
varaktigt högre arbetslöshet som följd. Även efter det att 
den akuta skuldkrisen har mattats av kommer även den 
nödvändiga åtstramningen av finanspolitiken i de flesta 
OECD-länder att dämpa tillväxten i världen. 

I 3.konjunkturläge Västerbotten belyses såväl det kortsik-
tiga konjunkturläget i länet som faktorer som påverkar 
tillväxten på lång sikt. I Västerbottens län har krisen varit 
kännbar för regionens företag med minskande föräd-
lingsvärden i ett flertal branscher. Det minskade föräd-
lingsvärdet har dock inte efterföljts av en motsvarande 
minskning av antalet anställda, vilket kan indikera att 
konjunkturnedgången främst påverkat länets företag 
genom minskade vinster och att det fortsatt finns en re-
lativt god efterfrågan på varor och tjänster som produce-
ras i länet. Att länets produkter är konkurrenskraftiga be-
lyses också av att nästan hälften av länets branscher har 
ökat sin andel av det nationella förädlingsvärdet inom sin 
bransch, det vill säga att Västerbottens relativa bidrag till 
det totala förädlingsvärdet i branschen har ökat. 

http://www.pol.umu.se/digitalAssets/49/49707_kapitel-11-globalisering.pdf
http://www.konj.se/download/18.3f0adc2c1344ec370d380001563/Konjunkturlaget_december_2011.pdf
http://regionvasterbotten.se/dokument/doc_download/296-konjunkturlaege-vaesterbotten-hoest-2011.html
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Förbättrade förbindelser mellan arbetsmarknadsområden kan skapa 
regionförstoring och en bättre kompetensmatchning

Foto:  Jenny Lindgren
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Västerbottens län påverkas av förändringar i de institutio-
nella ramverk som fastställs på såväl nationell nivå som 
inom EU och i globala sammanhang. Under det senaste 
året har det skett institutionella förändringar som påver-
kar Västerbottens län. De nya lagförslaget för EU:s nästa 
budgetperiod, där sammanhållningspolitiken utgör en 
viktig del, riktar fokus tydligare mot den regionala och 
lokala nivåns betydelse för- och roll i att implementera 
Unionens initiativ. Det har även föreslagits ett antal in-
strument för att få större hävkraft i sammanhållningspo-
litiken. På nationell nivå har det skett flera institutionella 
förändringar. Bland annat har förändringar i utjämnings-
systemet föreslagits som kommer att ha en tydlig på-
verkan på de ekonomiska ramarna för kommuner och 
landsting i norra Sverige.

AKTUELLA FÖRÄNDRINGAR I  
EU:S REGIONALPOLITIK
Den politik som förs i EU präglas allt tydligare av att den 
lokala och regionala nivåns betydelse för att skapa 
hållbar tillväxt och att framgångsrikt implementera in-
satser. Den traditionella modellen för politik där initiativ 

och policy följer en tydlig riktning uppifrån och ned eller 
vice versa har i allt högre grad ersatts av ett mer horison-
tellt synsätt där de politiska nivåerna och andra aktörer 
samspelar tydligare i de olika stegen av policyskapandet. 
Ett centralt begrepp i sammanhanget är flernivåstyre, 
som används för att tydliggöra betydelsen av dialogen 
mellan de olika nivåerna för att effektivt formulera och 
implementera policy(För en översikt av den strategiska 
kopplingen mellan de politiska nivåerna se Tabell 1).

Under 2011 har utformandet av en 4.ny budgetperiod i EU 
inletts. Den regionala nivån är med och påverkar utform-
ningen. Västerbottens län deltar genom olika forum och 
kanaler som exempelvis Europaforum Norra Sverige 
och nätverket Northern Sparsely Populated Areas, men 
det är också av största vikt att länets aktörer försöker på-
verka utformningen genom  sina kanaler och forum. I 
förslaget till ny långtidsbudget för Europeiska Unionen 
2014-2020 föreslås EU:s sammanhållningspolitik, där 
strukturfonderna utgör en central komponent, fortsatt 
vara ett viktigt verktyg för att stärka konkurrenskraften i 
alla Europas regioner. 

POLITISKA OMVÄRLDSFÖRÄNDRINGAR

TABELL 1: DE POLITISKA NIVÅERNA SAMT ÖVERGRIPANDE STRATEGIER OCH OPERATIVA PROGRAM

NIVÅ STRATEGIER OPERATIVA PROGRAM

EU

Nationell

Regional

Kommunal

EU: s strategi för tillväxt och 
sysselsättning (Lissabonstrategin)
EU 2020-strategin
EU:s strategi för östersjöregionen

Nationell strategi för regional konkurrenskraft, 
entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013
En strategi för att stärka utvecklings-
kraften i Sveriges landsbygder

Regionala utvecklingsprogram
Regionala utvecklingsstrategier
Visionsdokument

Översiktsplaner
Visionsdokument

Nationella EU-program
Nationellt strukturfondsprogram

Regionala tillväxtprogram
Regionala strukturfondsprogram
Territoriella samarbetsprogram
Landsbygdsprogram

Kommunala tillväxtprogram
Lokala utvecklingsprogram eller 
utvecklingsplaner

http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/fin_fwk1420/fin_fwk1420_en.cfm
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Sammanhållningspolitikens utformning är föremål för 
debatt eftersom många medlemsstater är kritiska till 
att utvecklingsmedlen skall vara tillgängliga för alla re-
gioner. Flera medlemsländer, däribland Sverige, argu-
menterar för en sammanhållningspolitik som inte skall 
vara ett instrument för att stärka konkurrenskraften i alla 
Unionens regioner, utan endast för att stärka de regioner 
som har ett relativt lägre ekonomiskt välstånd. I dagslä-
get allokeras också den största delen av finansieringen 
till de relativt fattigare regionerna. I förslaget uppmärk-
sammas de speciella förutsättningar som finns i Väs-
terbotten och andra glest befolkade områden i norra 
Sverige och norra Finland genom en extra tilldelning av 
medel. Detta fanns även förra programperioden, men i 
förslaget har denna extra tilldelning sänkts.(5.Europeiska 
kommissionen)

Europa 2020 är det strategidokument som kommer att 
styra det strategiska arbetet i Europeiska unionen fram 
till 2020. Dokumentet inleds med följande citat av EU-
kommissionens ordförande José Manuel Barosso:

”Den ekonomiska verkligheten utvecklas snabbare än po-
litiken - det har effekterna av finanskrisen visat. Vi måste 
acceptera att det ökade ömsesidiga beroendet inom ekono-
min kräver ett mer resolut och samstämmigt agerande på 
politisk nivå. Krisen är en varningssignal, ett ögonblick då vi 
inser att om vi fortsätter i samma spår som tidigare blir re-
sultatet en stegvis tillbakagång och vi hamnar i andra ledet 
i den nya världsordningen. Detta är sanningens ögonblick 
för EU. Det är nu vi måste vara djärva och sikta högt. Förut-
sättningarna för att lyckas är verkligt egenansvar för EU:s 
ledare och institutioner. Vi behöver ett samordnat agerande 
från EU, ett agerande som inkluderar parterna på arbets-
marknaden och det civila samhället. Om vi agerar tillsam-
mans kan vi komma igen och gå stärkta ur krisen. Vi har 
verktyg och nya ambitioner. Nu måste vi se till att förverk-
liga dem.”

I strategin konstateras att den ekonomiska krisen har visat 
på svagheter inom unionen där EU i allt högre grad präg-
las av en lägre tillväxt jämfört med andra konkurrerande 
ekonomier i andra delar av världen, en lägre sysselsätt-
ningsgrad och en allt äldre befolkning. Till detta kommer 
behovet av att reagera på stora globala utmaningar som 
klimatförändringar, behovet av hållbara energisystem 
och en ökad befolkning. Detta sammantaget ställer krav 
på att skapa en mer resurseffektiv och konkurrenskraftig 
ekonomi. För att möta dessa utmaningar har därför Lis-

sabonstrategin ersatts av Europa 2020 med visionen om 
en social marknadsekonomi för EU.

De tre övergripande mål som styr arbetet med 
Europa 2020 är:
•	 Smart	 tillväxt-	 utveckla	en	ekonomi	baserad	på	

kunskap och innovation

•	 Hållbar	tillväxt	–	främja	en	resurseffektivare,	 
grönare och konkurrenskraftigare ekonomi

•	 Tillväxt	för	alla	–	stimulera	en	ekonomi	med	hög	
sysselsättning med social och territoriell  
sammanhållning

De tre övergripande målen har konkretiserats i fem mät-
bara mål som sedan omvandlats till nationellt mätbara 
mål och strategier i det 6.nationella reformprogrammet 
(Läs mer om de svenska målen under aktuella föränd-
ringar på nationell nivå). De fem mätbara målen omfattar 
sysselsättning, forskning

I det nya Lissabonfördraget betonas inte enbart ekono-
misk och social sammanhållning, utan även 7.territoriell 
sammanhållning. Det innebär en betoning på en utveck-
lingspolitik som går över administrativa-, geografiska- 
och sektorsgränser. Utifrån detta synsätt är det viktigt att 
åstadkomma en policymix för den regionala och lokala 
nivån som är anpassad utifrån de behov och möjligheter 
som finns lokalt och regionalt. Platsen får då ökad bety-
delse i utvecklingsarbetet, liksom samspelet mellan de 
olika politiska nivåerna. Begrepp som platsbaserad ut-
veckling och flernivåstyrning anger detta. Det innebär att 
lokala och regionala förutsättningar inte längre ses som 
ovidkommande, utan istället formar själva grunden för att 
genomföra de prioriteringar som formuleras på de övre 
nivåerna. Detta kräver en mer strategisk ansats på lokal 
och regional nivå, dels för att synliggöra den potential 
som finns på platsen men även att följaktligen visa hur 
den kan tas till vara med hjälp av de verktyg som finns.

Sammanhållningspolitiken är central för att uppnå 
EU2020-strategins målsättning om en ”smart och håll-
bar tillväxt för alla”. Samtidigt pågår diskussioner om 
huruvida eller inte sammanhållningspolitiken skall vara 
tillgänglig för alla unionens regioner eller endast de som 
har störst behov av stöd. Detta i kombination med en 
skärpt strategisk ansats innebär att fokus i allt högre grad 
kommer att riktas mot att uppnå resultat och få ut största 
möjliga effekt av satsade medel. Den strategiska ansat-

http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/proposals_2014_2020_en.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/proposals_2014_2020_en.cfm
http://regeringen.se/sb/d/14171/a/167500
http://regeringen.se/sb/d/9242
http://regeringen.se/sb/d/9242


7Medlemsstaten ska organisera ett partnerskap som består av behöriga regional, lokala organ, liksom andra myndigheter. Utöver dessa skall det finnas ett deltagande 
från näringslivets och arbetsmarknadens organisationer, företrädare för det civila samhället, miljöorganisationer, icke statliga organisationer, samt organisationer som 
arbetar med icke diskriminering och jämställdhet. Partnerskapet ska medverka I framtagandet av partnerskapsavtalet och varje program. Enligt principen om flerni-
våstyrning ska medlemstaten låta parterna delta i utarbetandet av partnerskapsavtal, lägesrapporter, och i utformning, genomförande, övervakning och utvärdering 
av programmen.
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sen genomsyrar förslagen till 8.ny lagstiftning för nästa 
programperiod genom en allt mer koncentrerad utveck-
lingspolitik med allt högre krav på strategisk tydlighet.
 
I programförslaget för nästa strukturfondsperiod pre-
senteras bland annat ett gemensamt strategiskt ramverk 
som skall möjliggöra större samordning mellan olika EU- 
instrument, ett partnerskapskontrakt mellan Kommis-
sionen och respektive medlemsstat där medlemsstaten 
presenterar hur den förbinder sig att arbeta med struktur-
fonderna  samt att strukturfonderna inriktas mot ett be-
gränsat antal tematiska mål i enlighet med EU 2020. Den 
strategiska samordningen berör sammanhållningspoli-
tiken, politiken för landsbygdsutveckling samt havs- och 
fiskepolitiken. Samordningen sker även mot den ekono-
miska politiken och det nationella reformprogrammet. 
(Aktuella förändringar på nationell nivå).

Med ett tydligare fokus på resultat ökar också behovet 
av uppföljning och lärande för att ta tillvara på resulta-
tet från utvecklingssatsningar och projekt. Uppföljning 
och lärande anpassas för varje programområde. För en 
region med många olika finansieringsformer och pro-
gram måste lärprocessen utvecklas med territoriet som 
utgångspunkt. Det vill säga att de aktörer som verkar 
inom ett territorium i högre grad måste ta ansvar för och 
utveckla former för lärande i samarbete med övriga po-
litiska nivåer eftersom det blir allt viktigare att skapa en 
sammanhållen bild av de utvecklingsinsatser som ge-
nomförs. En dynamisk lärandemodell med en territoriell 
ansats som byggs på erfarenhet från följeforskning kan 
på ett konstruktivt sätt bidra till ökad legitimitet för sam-
manhållningspolitiken och dess verktyg strukturfonderna 
samt att det ökar effektiviteten i det regionala och lokala 
utvecklingsarbetet.

För den lokala och regionala nivån föreslås nya instru-
ment som har en tydlig territoriell ansats. I dagsläget har 
dock inget beslut fattats rörande de nya 9.strukturfondsför-
ordningarna vilket innebär att utformning och tillgänglig-
het till instrumenten kan komma att förändras. Även om 
det idag råder osäkerhet kring den exakta utformningen 
av instrumenten är det ändå viktigt att på lokal och regio-
nal nivå skapa sig en uppfattning om vilka av länets utma-
ningar som kan bemötas och vilka potentialer som kan 
tillvaratas med hjälp av de föreslagna initiativen. Bland 
instrumenten kan nämnas de följande:

Lokalt ledd utveckling (CLLD) är ett instrument som 

bygger på LEADER-metoden inom Landsbygdspro-
grammet. Genom det nya fördraget betonas territoriell 
sammanhållning vid sidan av målen om ekonomisk och 
social sammanhållning. Den roll som spelas av städer, 
funktionella geografiska områden och subregionala om-
råden med geografiska eller demografiska problem blir 
viktiga att belysa. För att på ett bättre sätt ta till vara på 
den lokala potentialen föreslås en uppsättning av insat-
ser som svarar mot lokala mål och behov, som bidrar till 
att uppnå unionens strategi för ”smart och hållbar tillväxt 
för alla”. Inom ett LEADER-område ska en integrerad och 
sektorsövergripande utvecklingsstrategi framtas av en 
särskilt utsedd kommitté och utgör grunden för det lo-
kala tillväxtarbetet. Genomförandet leds av en så kallad 
LAG-grupp (Lokal action group), som skall vara samman-
satt av företrädare för offentliga, privata och ideella grup-
per. Ingen enskild intressegrupp får ha mer än 49 procent 
av rösterna. En lokal utvecklingsstrategi ska bland annat 
innehålla;

•	 En	analys	av	områdets	utvecklingsbehov	och	 
potential, samt en SWOT analys

•	 En	beskrivning	av	strategin	och	dess	mål

•	 En	beskrivning	som	visar	på	vilket	sätt	strategin	
är integrerad och innovativ

•	 En	beskrivning	som	visar	på	lokalsamhällets	
medverkan i utvecklingen av strategin

Genomförandet av lokalt ledd utveckling sker strikt un-
derifrån (bottom-up).Det är dock upp till medlemsstaten 
att	definiera	vilken	roll	LAG	–	gruppen	respektive	förval-
tande myndighet har i genomförandet. 

Ett annat instrument som föreslagits är att en stad eller 
ett territorium ska kunna genomföra en integrerad ter-
ritoriell investering (ITI) inom ramen för ett operativt 
program. Genom finansiering från olika fonder kan ITI 
ses som ett underprogram, baserat på en formulerad 
strategi. Genomförandet av programmet kan delegeras 
av medlemsstaten eller förvaltningsmyndigheten till en 
eller flera intermediärer, det vill säga en offentlig aktör 
på regional eller lokal nivå. Instrumentet kan även an-
vändas gränsöverskridande. ITI kan exempelvis vara in-
tressant när det gäller implementering av strategier som 
berör städer på ömse sidan en riksgräns. 

http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/proposals_2014_2020_en.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/proposals_2014_2020_en.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/proposals_2014_2020_en.cfm
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ITI och lokalt ledd utveckling kan kombineras så att 
det lokala utvecklingsarbetet är en komponent eller en 
byggsten i en integrerad urban strategi som genomförs 
inom ramen för ITI.  Implementeringen är av ett under-
program enligt ITI är inte lika strikt som när det gäller 
lokalt ledd utveckling, och kan både präglas av underi-
frånperspektiv såväl som uppifrånperspektiv (bottom-up 
–	top-down)	eller	en	kombination	av	dessa.		

För att Regionalfonden ska kunna stödja hållbar utveck-
ling i städerna föreslås plattform för erfarenhetsutbyte 
inom stadsutveckling, med strategier för integrerade 
åtgärder för att tackla utmaningar. I det nationella part-
nerskapsavtalet och i relevanta program kommer det att 
upprättas en lista över städer där integrerade åtgärder för 
hållbar stadsutveckling ska genomföras genom integre-
rade territoriella investeringar(ITI). Genomförandet dele-
geras sedan till de utvalda städerna. För detta ändamål 
öronmärks 5 procent av medlemsstaternas generella 
tilldelning. Vad som i detta instrument anses som städer 
är inte definierat utan det är upp till varje medlemsstat att 
själva avgöra detta. Det kan beröra små eller medelstora 
städer liksom samarbete inom en storstadsregion. 

De städer som listas i partnerskapskontraktet blir i prin-
cip också delaktiga i en plattform för erfarenhetsutbyte 
på europeisk nivå. Kommissionen ansvarar för plattfor-
men och kommer att stimulera till en mer policyorien-

terad dialog kring stadsutveckling, samt att visa på vilket 
sätt som stadsutvecklingsarbetet bidrar till EU2020. Ett 
tak på 20 städer per medlemsland och totalt 300 stä-
der kommer att ingå I plattformen. Det som under förra 
programperioden kallades ”innovativa åtgärder” åter-
kommer och möjliggör studier och pilotprojekt för att 
kartlägga och testa nya lösningar inom hållbar stadsut-
veckling. Dessa nya kunskaper kommer också att disku-
teras inom ramen för den plattform som Kommissionen 
inrättar.

Det kan också komma bli möjligt att skapa europeiska 
grupperingar för territoriellt samarbete (EGTC) Målet 
för en gruppering är att underlätta och främja samarbete 
mellan dess medlemmar för att nå ekonomisk, social 
och territoriell sammanhållning. De förslagna ändring-
arna berörs dels av det nya Lissabonfördraget och dels 
av de tillkortakommanden som nuvarande lagstiftning 
visat. Ändringarna berör bland annat medlemskapet, 
innehållet i en grupperings avtal och stadga, dess ända-
mål och förfarandet för godkännande av de nationella 
myndigheterna.

Instrumentet för gemensam handlingsplan (JAP) ger 
möjlighet att utföra en insats för att uppnå ett mål i det 
operationella programmet eller programmen genom 
ett antal projekt med ett tydligt definierat slutresultat. 
Den gemensamma handlingsplanens resultat bedöms 

Europa 2020

 1. Totala investeringar i FoU  3 % av BNP

 2. Sysselsättningsgrad 75 % i åldern 20-64

 3. Andelen med eftergymnasial utbildning i   
 åldern 30-34 ökar till 40 %

 4. Andelen som avbryter sin skolgång i förtid   
 mindre än 10 %

 5. Öka de förnybara energikällornas andel av   
 slutlig energikonsumtion till 20 %

 6. Öka energieffektivisering med 20 %

 7. Minskade koldioxiutsläpp med 20 % jmf. 1990  
 års nivåer

 8.  Hjälpa minst 20 miljoner människor ur risk för 
 fattigdom, materiell fattigdom och arbetslöshet 

Nationella reformprogrammet

 1. Totala investeringar i FoU 4 % av BNP

 2. Sysselsättningsgrad väl över 80 % i  
 åldern 20-64

 3. Andelen med eftergymnasial utbildning på  
 minst två år i åldrarna 30-34 ökar till 40-45 %

 4. Andelen som avbryter sin skolgång i förtid  
 minskar till väl under 14 %

 5. Öka andelen förnybar energi till 49 %.   

 6. Minskad energiintensitet med 20 % jmf. 2008.

 7. Minskade koldioxidutsläpp med 40 % jmf. 1990.   
 Minskning med 17 % jmf. 2005.

 8. Andelen som står utanför arbetsmarknaden  
 och inte heltidsstuderar väl under 14 %

FIGUR 1: INDIKATORER FÖR ATT MÄTA MÅLEN I EU2020-STRATEGIN
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sedan direkt mot de förväntade resultaten som bestämts 
enligt planen. Arbetet med handlingsplanen skall ledas 
av en projektägare som är en offentlig aktör. Den totala 
mängden offentliga medel som stödjer en gemensam-
handlingsplan måste vara minst 10 000 000 euro, eller 
minst 20 procent av den totala offentliga finansieringen 
av ett operativt program. Handlingsplanen skall inte avse 
byggandet av infrastruktur.

Det ovan nämnda instrumenten är tydliga exempel på att 
den lokala och regionala nivån har en större möjlighet än 
tidigare att koncentrera och anpassa finansieringen från 
EU efterplatsspecifika behov och utmaningar. Det kom-
mer dock även att ställa högre krav på en mer strategisk 
användning av medlen samt ett större ansvar vad gäller 
resultat och uppföljning. Under 2012 förs förhandlingar 
mellan kommissionen och medlemsstaterna om försla-
get på budget och förordningstexter. Den nya budgetpe-
rioden skall träda i kraft från och med 2014.

AKTUELLA FÖRÄNDRINGAR PÅ NATIONELL NIVÅ
Under 2011 har Sveriges regering presenterat det 10.svenska 
reformprogram som beskriver hur Sverige ämnar genom-
föra ambitionerna i Europa 2020. EU ålägger medlemsta-
terna att i april varje år presentera ett reformprogram som 
beskriver hur arbetet med Europa 2020-strategin genom-

förs. Det svenska reformprogrammet som antogs 2011 
bygger på innehållet i regeringens budgetproposition för 
2011 samt vårpropositionen för 2011. I reformprogrammet 
presenterar Sverige en högre ambition jämfört med de 
målindikatorer som fastslagits i Europa 2020. De mål som 
sätts i Europa 2020 får stor betydelse för hur det regionala 
tillväxtarbetet kommer att utformas på europeisk, regio-
nal och lokal nivå och är viktiga att förhålla sig till. Figur 
1 redovisar de kvantifierade Europa 2020-målen och de 
svenska Europa 2020-målen.
 
De fem mätbara EU2020-målen följs med hjälp av åtta 
olika indikatorer. I Tabell 2 presenteras hur Västerbotten 
presterar mot de svenska nationella EU2020-målen en-
ligt senast tillgängliga data. Sverige har i sitt nationella 
reformprogram för Europa 2020 fastställt mer ambitiösa 
mål än det ursprungliga förslaget. Västerbottens län 
uppnår få av de nationella målen i dagsläget. Det rå-
der stora skillnader mellan såväl länets kommuner som 
mellan kvinnor och män vad gäller avståndet till det satta 
målvärdet. Inom målet för högre utbildning är exempel-
vis andelen kvinnor med en eftergymnasial utbildning 
i åldersgruppen 30-34 år 59 procent jämfört med 42,3 
procent för männen. Kvinnorna har dock en lägre för-
värvsgrad. 

TABELL 2: DE NATIONELLA EU2020-MÅLEN FÖR VÄSTERBOTTENS LÄN  52.Data: SCB

Nationellt 2020 mål Västerbottens 
län

Min 
kommuner

Max 
kommuner

Genomsnitt 
kommuner

Mål 1:  
Sysselsättning

Mål 2: 
FoU
Mål 3: 
Miljö 
20/20/20

Mål 4: 
Utbildning

Mål 5: 
Social  
delaktighet

Sysselsättningsgrad
(väl över 80 % 20-64 år)

Andel av BRP (4 %) 

Utsläpp av växthusgaser
(-40 % från 1990)

Andelen förnybar energi i  
slutkonsumtion (49 %)

Energieffektivitet (-20 % från 2008)

Andelen som inte slutför grund- och 
gymnasie-skolan, mindre än 10 %

Andelen 30-34 åringar med efter-
gymnasial utbildning  
(40-45 %)

Andelen utanför arbetskraft 
(väl under 14 %)

75,0 %

3,0 %

–5,6	%

50,0 %

-

-

50,4 %

-

70,3 %

-

–35,7	%

-

-

13,0 %

14,2 %

-

80,7 %

-

+7,2 %

-

-

28,3 %

61,4 %

-

76,7 %

-

–	11,0	%

-

-

19,8 %

32,0 %

-

http://regeringen.se/sb/d/14171/a/167500
http://regeringen.se/sb/d/14171/a/167500
http://www.scb.se
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För att effektivt kunna arbeta för att uppnå målen, krävs 
dock att den relevanta statistiken finns tillgänglig på re-
gional och kommunal nivå, något som i dagsläget är 
bristfälligt. 

Under 2011 har det även föreslagits förändringar i det 
kommunalekonomiska utjämningssystemet som kom-
mer påverka de ekonomiska ramarna för kommuner och 
landsting i Västerbottens län.  Det kommunalekonomiska 
utjämningssystemet finns för att alla invånare i Sverige 
ska kunna erbjudas likvärdig grundnivå på kommunal 
service oberoende av vilket inkomstunderlag som finns 
i kommunen. Bidraget eller avgiften som en kommun 
eller ett landsting erhåller eller betalar till systemet be-
ror i huvudsak på medelinkomsten hos kommunens el-
ler landstingets invånare relativt medelinkomsten i riket. 
Systemet finns både för kommuner och landsting och 
är i huvudsak indelat i två delar, inkomstutjämningen 
och kostnadsutjämningen. I den större delmodellen in-
komstutjämningen är både Västerbottens kommuner 

samt landsting nettomottagare, medan Västerbottens 
kommuner gemensamt är nettogivare i kostnadsutjäm-
ningen och landstinget är mottagare.

Förändringen som föreslagits påverkar budget för Väster-
bottens läns landsting. En effekt kommer från att garan-
tinivån i inkomstutjämningen för landsting har höjts för 
att hamna på samma nivå som för den kommunala ut-
jämningen. Landstingen garanteras nu en högre andel av 
rikets medelskattekraft, från 110 procent till 115 procent.  
Samtidigt har finns inget beslut på att höja anslaget från 
staten till utjämningssystemet. Höjningen av anslaget 
behöver då finansieras inom systemet. Resultatet blir en 
intäktsminskning till följd av förändringen på 54 miljoner 
kr.

Förändringar har dessutom föreslagits i kostnadsutjäm-
ningssystemet och för strukturbidraget för landsting där 
intäktsminskningen successivt kan komma att uppgå till 
305 miljoner kr. Effekten av förändringarna i kostnadsut-

FIGUR 2: EFFEKTER AV FÖRESLAGNA FÖRÄNDRINGAR I KOSTNADSUTJÄMNINGSSYSTEMET 
FÖR KOMMUNER 52.Data: SCB

3Denna förändring har utförts för att utfallet av skatteväxlingar ska bli neutralt inom ramen för inkomstutjämningssystemet, d.v.s. garantinivån ska inte påverka hur 
mycket ersättning kommunen eller landstinget erhåller för att utföra de ålagda uppgifterna. (se 12.rapport publicerad inom ACANALYS om det Kommunalekonomiska 
utjämningssystemet)

http://www.scb.se
http://www.cerum.umu.se/digitalAssets/45/45894_det-kommunalekonomiska-utjmningssystemet1.pdf
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FIGUR 3: ANDEL STRUKTURBIDRAGET UTGÖR (VID NUVARANDE NIVÅ) AV  TOTALA 
UTJÄMNINGSBIDRAGET OCH TOTALA INTÄKTER TILL KOMMUNEN 52.Data: SCB

jämningen för kommuner visas i Figur 2. Förslaget leder 
till en positiv förändring intäktmässigt för alla kommuner 
förutom Bjurholm, Dorotea och Umeå. Bjurholm och 
Umeå förlorar mest i delmodellen för kollektivtrafik som 
finns i kostnadsutjämningen och Dorotea förlorar mest i 
det statligt finansierade strukturbidraget (före en beskriv-
ning av de olika delmodellerna se (11.CERUM:s rapport). 
Om Västerbottens förändrade utfall summeras ihop får 
länet som helhet en ökad intäkt i utjämningssystemet 
som uppkommer till ungefär 37 miljoner kr eller 144 kr 
per invånare.

Förändringarna i kostnadsutjämningssystemet var ute 
på remiss under förra året där Västerbottens kommuner 
svarade gemensamt genom Region Västerbotten. Sam-
manfattningsvis tillstyrktes förslaget på ändringar, men 
det föreslogs samtidigt att strukturbidraget som har stor 
betydelse för många kommuner i Västerbotten ska flyttas 
från utjämningssystemet. Ett möjligt alternativ kan därför 
vara att utreda möjligheter och effekter av strukturbidra-

get som ett separat statligt stöd istället för att vara en del 
av det kommunala utjämningssystemet. För flertalet av 
Västerbottens läns kommuner innebär strukturbidraget 
en relativt stor andel av kommunernas totala intäkter. 
Figur 3 understryker behovet av strukturbidraget för Väs-
terbottens läns kommuner som andel strukturbidrag av 
totala intäkter till kommunen samt som andel strukturbi-
drag av totalt utjämningsbidrag.

Utjämningsbidraget har olika ekonomisk betydelse för 
kommunerna. Figur 4 visar fördelningen av kommuner-
nas intäkter. För samtliga kommuner är skatteintäkter 
den största inkomstkällan medan det kommunalekono-
miska utjämningssystemet varierar mellan cirka tre och 
trettio procent. För att bli mer oberoende av utjämnings-
systemet behöver Västerbottens kommuner arbeta för 
att nå högre inkomstnivåer. Det skulle höja andelen skat-
teintäkter samtidigt som det sänker andelen som utgörs 
av utjämningsbidrag. 

http://www.scb.se
http://www.cerum.umu.se/digitalAssets/45/45894_det-kommunalekonomiska-utjmningssystemet1.pdf
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Ett ökat oberoende av systemet gör kommuner mindre 
sårbara för förändringar i utformningen.

För att Västerbottens län ska nå rikets snitt vad gäller 
inkomstutjämningen, vilket är den största delmodel-
len i systemet så ska den sysselsatta befolkningen i lä-
net tjäna 1 960 kr mer i månaden (relativt rikets snitt). 
För att läsa mer se 14.Edlund och Holmström, 2010 samt 
15.Edlund och Holmström, 2011.

Sverige är sedan slutet av 2011 indelat i fyra olika elpris-
områden, vilka syftar till att styra investeringar i ny elpro-
duktionskapacitet till de områden där det finns effekt-
brist i elnätet, med hjälp av högre priser som styrmedel. 
I denna indelning har Västerbottens län placerats i de 
prisområden där elen idag är billigast eller näst billigast, 
vilket kan ge upphov till en minskad investeringsvilja i ny 
produktionskapacitet, men samtidigt leda till en ökad 
investeringsvilja i till exempel elintensiv industri i regio-
nen.

Trots detta finns det stora planer på att öka produktions-
kapaciteten för el i länet; Västerbottens län är det län i 
Sverige som har störst areal av mark av riksintresse för 
vindbruk och en omfattande projektering och tillstånds-
prövning pågår för närvarande för ett stort antal vind-
kraftprojekt.

Det här kapitlet har belyst några betydande förändringar 
på nationell och europeisk nivå som påverkar förutsätt-
ningarna för hållbar tillväxt i Västerbottens län. Även om 
externa faktorer och andra aktörers agerande är viktiga 
för Västerbottens läns utveckling, är dock den viktigaste 
faktorn för utveckling hur regionen tar tillvara och ut-
vecklar sina resurser.

FIGUR 4: INTÄKTER TILL VÄSTERBOTTENS KOMMUNER FÖRDELADE PÅ OLIKA POSTER, 2008 
SE 13. EDLUND OCH HOLMSTRÖM, 2010, 52.Data: SCB

http://www.cerum.umu.se/digitalAssets/45/45894_det-kommunalekonomiska-utjmningssystemet1.pdf
http://www.cerum.umu.se/digitalAssets/74/74993_rapport-kostnadsutjmning-cerum-.pdf
http://www.cerum.umu.se/digitalAssets/45/45894_det-kommunalekonomiska-utjmningssystemet1.pdf
http://www.scb.se
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Naturtillgångar kan innebära ökad tillväxt

Foto: AnnaKarin Drugge
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I en region produceras många olika varor och tjänster. 
En del av dessa konsumeras av företag, myndigheter, 
organisationer och privatpersoner i regionen medan an-
dra exporteras till andra regioner i Sverige och till andra 
delar av världen. Samtidigt importeras andra varor och 
tjänster från omvärlden. Genom att specialisera sig på 
olika yrken och olika verksamheter kan människor och 
företag producera mer och få ett högre välstånd än om 
var och en skulle vara självförsörjande. Detsamma gäl-
ler för regioner. Om regioner specialiserar sig på att pro-
ducera varor och tjänster där de har relativa fördelar kan 
produktionen öka. En ökande produktion kan innebära 
ökande inkomster i regionen. De ökande inkomsterna 
behöver inte vara jämnt fördelade mellan kommuner, 
inom kommuner eller mellan olika grupper i samhället. 
En viktig följd av ökad tillväxt är ökad sysselsättning för 
länets invånare samtidigt som en förutsättning för till-
växt är en arbetsmarknad där det finns ett utbud av ar-
betskraft med lämpliga kompetenser.

VAD ÄR HÅLLBAR REGIONAL TILLVÄXT? 
Den regionala ekonomin består av olika delmarknader 
med varierande grad av interaktion med omvärlden. På 
arbetsmarknaden finns det utbud och efterfrågan av ar-
betskraft. Tillgång till finansiellt kapital är en viktig del av 
möjligheterna för den regionala ekonomin att växa. Det 
finns även marknader för råvaror i form av naturresurser 
som jord, skog, mineraltillgångar och turistattraktioner. 
Genom att använda sig av naturresurser, arbetskraft och 
kapital kan regionen producera en mängd olika varor och 
tjänster. Regional ekonomisk tillväxt kan skapas genom 
att regionen använder fler resurser eller genom att regi-

onen blir bättre på att använda existerande resurser, det 
vill säga ökar sin produktivitet.

Mängden tillgängliga resurser är begränsad. Vissa resur-
ser är förnyelsebara, som till exempel befolkning och 
skog, medan andra är icke-förnyelsebara och bara finns i 
en begränsad mängd. Det här skapar ett antal utmaning-
ar för skapandet av tillväxt och ökandet av välstånd. Vikti-
ga avvägningar mellan alternativa användningsområden 
för resurser som kan användas i flera sammanhang, där 
avkastning, miljöeffekter och framtidspotential kan skilja 
sig åt. En annan viktig avvägning handlar om användan-
det av resurser idag och i framtiden. Förbrukning av be-
gränsade resurser idag innebär att framtida generationer 
inte får ta del av dessa. Sett ur ett lönsamhetsperspektiv 
kan framtida användande av de ändliga resurserna vara 
mer fördelaktigt. I praktiken skiljer sig också avkastning, 
miljöeffekter och framtidspotential även mellan olika 
platser.

Tillväxt i ekonomin är ett sätt att öka regionens inkomster 
–	inkomster	som	sedan	är	grunden	för	den	konsumtion	
och de investeringar som kan göras, vilket illustreras i Fi-
gur 5  Besluten för vad som ska konsumeras och inves-
teras fattas av alla aktörer; individer, företag, myndighe-
ter och organisationer. Alla dessa enskilda beslut ligger 
sedan till grund för hälsan och välståndet. Beslut som 
fattas idag har sedan betydelse för framtidens tillväxt-
möjligheter. 

REGIONAL TILLVÄXT OCH VÄLFÄRD

FIGUR 5: TILLVÄXTENS KRETSLOPP
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Regionens ekonomiska utveckling består dels av kort-
siktiga konjunkturella variationer och en långsiktig eko-
nomisk tillväxt. För att följa den ekonomiska tillväxten 
kan bruttoregionprodukten användas som mått på eko-
nomisk aktivitet. I Figur 6 illustereras produktionskedjan 
från råvara via halvfabrikat till färdig slutprodukt där det 
i varje led sker en vidareförädling av den ursprungliga 
råvaran. Värdet av vidareförädlingen, eller förädlingsvär-
det, är skillnaden mellan produktionsvärdet och kostna-
derna för insatsvarorna, där kostnaden för insatsvaror är 
produktionsvärdet från föregående led i kedjan. Brutto-
regionprodukten är det totala förädlingsvärdet för regio-
nen och är summan av förädlingsvärden för alla produ-
center som bedriver verksamhet i regionen.

För den enskilda producenten kommer förädlingsvärdet 
vara lika med löner, räntor och vinster. För regionen kom-
mer inte nödvändigtvis förädlingsvärdet att vara lika med 
summan av inkomsterna, den första och andra rutan i Fi-
gur 7 En del av de inkomster som genereras i regionen 
försvinner dock ut ur länet samtidigt som det finns ett in-
flöde av inkomster från resten av världen. Bruttoregion-
inkomsten kan i en viss region vara såväl större som min-
dre än BRP beroende på storleken av de in- och utflöden 
som finns. Eftersom länet är en del av en större nationell 
och global ekonomin kommer bruttoregioninkomsten 
att öka genom tillskott i form av transfereringar från om-
världen samtidigt som det finns ett utflöde av skatter ur 
regionen. Det som återstår utgör regionens försörjnings-
balans (den tredje rutan i Figur 7).                  
                        
Försörjningsbalansen (tredje rutan i Figur 7) visar an-
vändningen av regionens inkomster på olika områden. 
Inkomsterna kan användas till offentlig eller privat kon-
sumtion. En del av inkomsterna används till investe-
ringar, dels som ersättning för kapitalförslitning, dels in-
vesteringar i lager och slutligen investeringar i tillgångar. 
Den sista delen av försörjningsbalansen utgörs av net-
toexporten, det vill säga skillnaden mellan värdet av det 

FIGUR 7: FRÅN BRUTTOREGIONPRODUKT TILL REGIONINKOMST TILL FÖRSÖRJNINGSBALANS

FIGUR 6: FÖRÄDLINGSVÄRDET I PRODUKTIONSKEDJAN
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som exporteras ut ur regionen och det som importeras 
in till regionen. Ett överskott i nettoexporten innebär att 
regionen exporterar mer än den importerar. För en re-
gion omfattar nettoexporten även allt utbyte som sker 
med andra regioner i samma land. Nettoexporten för en 
region blir svår att mäta eftersom få transaktioner över 
länsgränser registreras.

Grunden för regionens inkomster är det förädlingsvärde 
som produceras i regionen samtidigt som det kommer 
att tillföras och försvinna finansiella tillgångar till regio-
nens inkomster. Regional tillväxt i förädlingsvärde ger 
information om hur produktionen utvecklas men behö-
ver inte innebära att regionen ökar sina inkomster. För att 
den regionala tillväxten ska innebära ökade inkomster 
krävs att inflödena till regionen är lika stora eller större 
än utflödena .

Produktion och konsumtion kan innebära både kostna-
der och fördelar för andra än de som är direkt involve-
rade i produktionen eller konsumtionen. Den här typen 
av effekter, som påverkar en tredje part, kallas för exter-
na effekter. Hit räknas direkta effekter som till exempel 
miljöförstöring i form av utsläpp och indirekta effekter 
till följd av klimatförändringar som till exempel förstörd 
skog på grund av ökad förekomst av naturkatastrofer. I 
det mått på tillväxt som utgår från förädlingsvärdet in-
kluderas inte kostnader som påverkar tredje part. Om 
tillväxten inte samtidigt är miljömässigt hållbar kommer 
förändringar i förädlingsvärdet sannolikt att överskatta 
den faktiska tillväxten. Det räcker inte heller att produk-
tionen är miljömässigt hållbar i en enskild region om 
konsumtionen av varor och tjänster framställda under 
icke hållbara förhållanden i andra regioner fortfarande 
konsumeras. Många negativa effekter av produktionen 
är inte geografiskt avgränsade utan kan påverka både an-
gränsande regioner och de globala livsvillkoren. En del 
effekter är inte heller möjliga att reparera utan kommer 
påverka framtida generationer. 

Den framtida tillväxten påverkas av hur regionen dispo-
nerar sina inkomster, vilket beskrivs av försörjningsba-
lansen. Investeringar i nya tillgångar och ökad produk-
tionskapacitet är grunden för ökat välstånd i framtiden. 
Samtidigt är det viktigt att understryka att ökade inkom-
ster inte behöver betyda ökat välstånd. Välstånd beror 
på vilka beslut som fattas när det gäller fördelningen av 
inkomster. Ökat välstånd och, i förlängningen, ökad livs-
kvalitet beror på alla beslut som fattas av privata och of-

fentliga aktörer när det gäller användning och fördelning 
av de regionala inkomsterna.

VAD ÄR VÄLSTÅND?
Tillväxt visar på en ökning av den ekonomiska produk-
tionen. Genom att ha positiv tillväxt kan de ekonomiska 
möjligheterna för konsumtion och investeringar öka. Det 
är besluten hur den ökande ”ekonomiska kakan” ska an-
vändas som bestämmer om den tillväxten ska innebära 
även ökat välstånd i regionen. Välstånd betyder att invå-
narna som helhet blir rikare. Samtidigt behöver en ökad 
rikedom inte innebära ett ökat välbefinnande eller ökad 
livskvalitet även om det kan vidga de ekonomiska ramar-
na. OECD, EU och andra internationella samfund arbetar 
för att utveckla olika mått för att mäta inte bara den eko-
nomiska tillväxten utan också mäta hur välbefinnandet 
förändras i olika delar av världen. En viktig del av välstånd 
är grundläggande livsvillkor som ren luft, tillgång till rent 
vatten och avsaknad av naturkatastrofer. Hållbarhet i pro-
duktion och konsumtion spelar stor roll för att säkerställa 
att tillgång till dessa grundläggande livsbetingelser ska 
vara tillgängliga för så många som möjligt.

REGIONALA OCH KOMMUNALA AKTÖRERS  
BETYDELSE FÖR TILLVÄXT
Forskningen och kunskapen när det gäller kopplingen 
mellan lokalt och regionalt utvecklingsarbete å ena si-
dan och tillväxt å andra sidan är knapp visar en genom-
gång från 16.Tillväxtanalys. Den kunskap som finns indi-
kerar att det finns ett antal viktiga verktyg på lokal och 
regional nivå för att främja tillväxt.

Rapporten lyfter fram ett väl utfört kommunalt grund-
uppdrag som ett verktyg för ökad tillväxt. Ett väl utfört 
grunduppdrag skapar både tilltro till den kommunala 
organisationen och ökar attraktiviteten som boende- och 
företagandeort. Exempelvis kan grund- och gymnasie-
skolan ha en viktig betydelse för att skapa tillväxt, dels för 
att öka humankapitalet men också som påverkare av at-
tityder till företagande, kommunen som bostadsort och 
även till öppenhet, tolerans och mångfald. Forskningen 
indikerar att hög grad av tillit mellan företagare och or-
ganisationer är kopplat till hög tillväxt medan skattesub-
ventioner och andra ekonomiska stöd inte behöver ha 
så stor påverkan på företags lokaliseringsbeslut. Lokala 
”skandaler” kan riskera att rasera den uppbyggda tilliten. 
Överlag är framgångsfaktorer ofta platsbundna. 

http://tillvaxtanalys.se/tua/export/sv/filer/publikationer/rapporter/Rapport_2011_01.pdf
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Framgångsrika strategier i en kommun behöver inte ha 
samma effekt i en annan kommun utan det är viktigt att 
utgå från den egna platsen i utarbetandet av tillväxtstra-
tegier. Rapporten pekar även på att kommunala över-
siktsplaner kan bli ett kraftfullt verktyg för kommuner 
att uppnå ekonomisk, social och miljömässigt hållbar 
tillväxt.

TILLVÄXT I REGIONEN 
17.Konjunkturläge Västerbotten visar att bruttoregionpro-
dukten i Västerbottens län nästan fördubblats från drygt 
40 miljarder till nästan 80 miljarder mätt i marknadspri-
ser (streckad orange linje i Figur 8) sedan 1993. Brutto-
regionprodukten visar förädlingsvärdet för de varor och 
tjänster som produceras i länet under ett år. Tillväxten i 
reala termer är lägre, den producerade volymen har ökat 
med en tredjedel under perioden, till ca 55 miljarder kr 
(heldragen orange linje).

Skillnaden mellan BRP mätt i marknadspris och BRP 

mätt i volym visar på förändringar i prisnivåer på de va-
ror och tjänster som produceras i länet. En komponent 
av prisförändringarna är ökad efterfrågan på det som 
produceras i länet och därmed ökade priser. Samtidigt 
kan förändringen också bero på ett skift i mixen av varor 
och tjänster mot sådana produkter som betalar ett högre 
pris. Att specialisera sig mot dyrare varor och tjänster är 
ett sätt för en region att öka sitt välstånd. Det kan ställas 
mot strategin i länder som Kina och Korea där man ökat 
sitt välstånd genom att producera stora mängder med 
billigare varor. Västerbottens utveckling skiljer sig från 
den i Sverige. De gröna linjerna visar hur Västerbottens 
utveckling skulle sett ut om man följt den nationella ut-
vecklingen. BRP mätt i marknadspris skulle haft en blyg-
sammare tillväxttakt samtidigt som volymutvecklingen 
skulle visat på en högre tillväxttakt. 

Publicerad statistik på BRP finns tillgänglig från 1993. 
Länens bruttoregionprodukter från 1968 har beräknats 
utifrån historiska datakällor i en 18.rapport från CERUM. I 

FIGUR 8: VÄSTERBOTTENS BRP: FAKTISK UTVECKLING OCH UTVECKLING ENLIGT OLIKA SCENARIER 
(1993-2008) 52.Data: SCB

http://regionvasterbotten.se/dokument/doc_download/296-konjunkturlaege-vaesterbotten-hoest-2011.html
http://www.cerum.umu.se/digitalAssets/38/38941_rapport-brp-utveckling_final_1_korr.fba.pdf
http://www.scb.se
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Figur 9 visas hur olika regiongruppers BRP förhåller sig 
till BNP under perioden 1968-2007. Stockholm är det 
län som har ökat sin andel av BNP medan Skåne och 
Västra Götalands län ligger kvar på samma andel. Dä-
remot har både mellersta Sverige och Norrland mins-
kat sina andelar, där den största minskningen har varit 
för länen i mellersta Sverige. De fyra nordligaste länen 
har minskat sin andel från tio till cirka åtta procent. Det 
är också tydligt att regiongrupperna påverkats olika av 
konjunktursvängningar under perioden, där Stockholms 
län haft tydliga nedgångar i andel av BNP under 70- och 
90-talskrisen medan länen i mellersta och norra Sverige 
samtidigt ökat sina andelar.

BRANSCHSTRUKTUREN I VÄSTERBOTTEN
Västerbottens län har en branschstruktur som skiljer sig 
från branschstrukturen i Sverige som helhet. Tydligast är 
denna skillnad inom vård och omsorg där andelen för-
värvsarbetande i Västerbottens län 2008 var 22 procent 
i jämförelse med det nationella genomsnittet på 17 pro-

cent (se Figur 10). Även inom utbildning och forskning är 
andelen förvärvsarbetande högre än i riket. Det omvända 
förhållandet råder inom finansiell verksamhet och före-
tagstjänster, där genomsnittet i riket ligger på 16 procent 
i jämförelse med Västerbottens läns 11 procent.

Sverige har sedan 60-talet utvecklats till en ekonomi 
som kännetecknas av en allt högre andel tjänstenäringar. 
I Västerbottens län är det också tjänstenäringarna, och då 
främst företagstjänster, som haft den högsta sysselsätt-
ningstillväxten i absoluta tal mellan 1994 och 2008. I 
andra änden av skalan hittas bland annat jordbrukssek-
tor, träindustri och utvinning av mineral, där sysselsätt-
ningstillväxten varit negativ. Detta visar att Västerbotten 
följer den strukturomvandling som sker i Sverige, där de 
allt mer effektiviserade traditionella råvarubaserade in-
dustriernas betydelse för sysselsättningen minskar, och 
tjänste- och servicenäringarnas betydelse ökar. 

FIGUR 9: REGIONGRUPPERS ANDEL AV BNP 1968-2007, PROCENT, LÄN 18. Data: rapport från CERUM

http://www.cerum.umu.se/digitalAssets/38/38941_rapport-brp-utveckling_final_1_korr.fba.pdf
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I Figur 10 märks också skillnader mellan kommunerna i 
länet och Sverige. De allra flesta kommuner i Västerbot-
tens län karaktäriseras av en högre andel förvärvsarbe-
tande inom tillverkningsindustri och jord- och skogsbruk. 
Umeå är den enda kommun som i efterliknar genom-
snittet i riket, med en majoritet av de förvärvsarbetande 
inom tjänste- och servicenäringar och en liten andel 
inom jord- och skogsbruk. Bland länets andra kommu-
ner varierar branschstrukturen från att domineras kraftigt 
av tillverkningsindustrin som i Vindeln och Nordmaling, 
till att tydligt präglas av tjänste- och servicenäringar som 
i Vilhelmina och Storuman.  

I Figur 11 visas hur förädlinsgvärdet fördelas mellan va-
ruproducerande näringar och den mer arbetsintensica 

tjänstesektorn, där de  varuproducerande näringarnas 
har en större andelför de flesta kommunerna. Det är en-
dast i Umeå kommun som förädlingsvärdet i tjänstesek-
torn utgör den största andelen av det totala förädlings-
värdet. Skillnader i branschstruktur har betydelse för hur 
känslig en region är för makroekonomiska förändringar. 

19.Tillväxtverket har bedömt kommuners sårbarhet för att 
bedöma vilka kommuner i Sverige som är mest känsliga 
för omvärldsförändringar. I rapporten rangordnas alla 
Sveriges kommuner utifrån fem olika kriterier: beroende 
av enskilt företag vägt med rang för utpendling, andel i 
arbete, företagande, nyföretagande och ett sammanfat-
tande mått på hur det lokala företagsklimatet bedöms 
(se Tabell 3). De fem olika kriterierna vägs sedan ihop för 

FIGUR 10: ANDELEN FÖRVÄRVSARBETANDE 2008 
EFTER BRANSCH OCH KOMMUN SAMT RIKET 
52.Data: SCB

FIGUR 11: FÖRÄDLINGSVÄRDET  2008 EFTER 
BRANSCH OCH KOMMUN SAMT RIKET 52.Data: SCB

http://publikationer.tillvaxtverket.se/ProductView.aspx?id=1728
http://www.scb.se
http://www.scb.se
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ett sammanfattande mått på sårbarheten hos kommu-
nerna. De 100 mest sårbara kommunerna delas sedan 
i de som är genuint sårbara, de med medelhög sårbar-
het och de med måttlig sårbarhet. I Västerbotten räknas 
Nordmaling till gruppen genuint sårbara, Norsjö, Vin-
deln, Storuman, Vilhelmina och Åsele bedöms ha med-
elhög sårbarhet medan Malå, Sorsele och Dorotea har 
måttlig sårbarhet.

TABELL 3: RANGORDNING AV KOMMUNERS SÅRBARHET (OLIKA KRITERIER) 19. Data: Tillväxtverket

http://publikationer.tillvaxtverket.se/ProductView.aspx?id=1728
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TABELL 4: DISPONIBEL INKOMST FÖR SVERIGES LÄN 1995 OCH 2009 (TKR, 2010 ÅRS PRISER) 52.Data: SCB

FÖRDELNINGSPROBLEMATIK: VAD STANNAR I 
LÄNET OCH HUR FÖRDELAS DET?
Olika finansiella in- och utflöden påverkar den inkomst 
som finns tillgänglig att disponera för invånarna i länet. 
Den disponibla inkomsten visar den inkomst som hus-
hållet har att förfoga över efter skatter, utdelningar och 
transfereringar räknats in. Relativt resten av Sverige har 
Västerbottningarna låg disponibel inkomst. I Tabell 4 Vi-
sas sorleken på disponibel inkomst 1995 och 2009 mätt 
i 2010 års priser för alla svenska län. Rangordningen vi-
sar attden disponibla inkomsten är näst lägst i Sverige. 
Samtidigt har det skett en kraftig ökning av disponibel 
inkomst mellan 1995 och 2009. I reala termer har den 
disponibla inkomsten ökat med 34 procent. Länet med 
högst ökning av disponibel inkomst är Kronobergs län.

Inkomstökningar kan på ett individuellt plan innebära 
ökad livskvalitet, men forskning indikerar att det bara 
gäller om andras inkomster är oförändrade. Det är de 
relativa inkomsterna som är viktiga för välbefinnandet. 
Inkomstfördelningen i Västerbotten illustreras i Figur 12. 
Västerbotten har lägre inkomstklyftor än i Sverige som 
helhet. De 10 procent med lägst inkomster har i de flesta 
av kommunerna högre medelinkomst än motsvarande 
grupp i Sverige samtidigt som de 10 procenten med 
högst inkomster en lägre medelinkomst än nationellt.

Medelinkomsten mellan kvinnor och män skiljer sig 
markant åt. I Västerbotten har män en nettoinkomst som 
är 26 procent högre än nettoinkomsten för kvinnor i ge-
nomsnitt. I riket som helhet ligger skillnaden på 30 pro-
cent.

http://www.scb.se
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FIGUR 12: MEDELINKOMST FÖR DE MED LÄGST OCH HÖGST INKOMSTER 2009 52.Data: SCB

Fattigdom är större i vissa grupper och har också blivit 
mer utbredd över tid. Fattigdomen bland ensamstående 
med barn har ökat dramatiskt under 00-talet. Andelen 
som räknas som fattiga har ökat från ca 22,5procent till 
ca 37,5procent i gruppen ensamstående med barn. An-
delen fattiga har även ökat för familjer med sjuk- och ak-
tivitetsersättning och ensamstående utan barn. Andelen 
fattiga bland pensionärsfamiljer har varit oförändrat.

http://www.scb.se
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Västerbottens län samlar varje år politiker, tjänstemän, näringslivsföreträdare och en mängd andra aktörer från länet 
och från hela landet för att diskutera utvecklingsfrågor på Grand Hotel i Stockholm

Foto: Mariann Holmberg
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Den regionala sysselsättningen är viktig ur många aspek-
ter. För att företag ska kunna verka i regionen och för att 
kommuner ska kunna erbjuda kommunalservice behövs 
tillgång till arbetskraft med lämplig kompetens. Samti-
digt är arbete och sysselsättning viktigt för individer och 
hushåll. Arbete behövs både för livsuppehälle och också 
för livskvalitet.

ARBETSTILLFÄLLEN OCH  
KONJUNKTURSVÄNGNINGAR
Arbetslösheten i de svenska arbetsmarknadsregionerna 
ökade kraftigt under den senaste konjunkturnedgången. 
Utvecklingen har vänt och arbetslösheten i de flesta FA-
regioner  har minskat, men det finns skillnader mellan 
FA-regioner i Sverige. I Västerbotten finns Umeå i fjärde-
delen av FA-regionerna med lägst arbetslöshetsnivåer 
och endast Vilhelmina och Åsele befinner sig bland fjär-
dedelen med högst arbetslöshetsnivåer (20.karta i Regio-
nal tillväxt). 

För de flesta arbetsmarknadsregionerna i Västerbottens 
län har det varit en positiv utveckling på arbetsmarkna-
den efter nedgången 2009 (21.Konjunkturläge Västerbot-
ten). Många av de mindre arbetsmarknaderna har hög 
tillgång på tillgängliga platser relativt antal arbetssökan-
de. Det kan indikera en positiv konjunkturutveckling på 
arbetsmarknaden men kan också flagga för arbetskrafts-
brist. Brist på arbetskraft och brist på lämpliga kompe-
tenser innebär risk för tillväxthämmande undanträng-
ningseffekter där företag kan omlokalisera eller tvingas 
lägga ner i brist på arbetskraft. Den positiva bilden för-
stärks av att länet haft en ökning av antalet sysselsatta 
mellan 2010 och 2011. 

Ungdomsarbetslöshet är högre än den totala arbetslös-
heten, delvis förklaras det av de stora årskullar som nu 
kommer ut på arbetsmarknaden. Pensionsavgångarna 
är inte lika stora och det finns en bristande överensstäm-
melse i humankapital mellan de som slutar och de som 
finns tillgängliga på arbetsmarknaden. Detta leder till en 
situation med hög arbetslöshet i vissa grupper samtidigt 
som det är brist på arbetskraft. Generationsväxlingen 
på arbetsmarknaden leder till utmaningar med kompe-
tensmatchningen.

Oavsett var i konjunkturcykeln som ekonomin befinner 
sig försvinner arbetstillfällen och nya skapas. Balansen 
mellan skapade och försvunna arbetstillfällen påverkas 
av såväl kort- och långsiktiga makroekonomiska föränd-
ringar, demografisk utveckling som av nationella och 
regionala insatser. På längre sikt förändringar i en stän-
digt pågående strukturomvandling, där nya branscher 
skapas och gamla försvinner. Det här påverkar behovet 
av arbetskraft och innebär att det hela tiden ställs nya 
krav på humankapitalet hos arbetskraften. På min-
dre arbetsmarknader uppstår det också problem med 
matchningen mellan arbetssökande och tillgängliga 
jobb. De försvunna arbetstillfällena kan vara inom helt 
andra arbetsområden än de tillkomna arbetstillfällena. 
Arbetsmarknaden påverkas också av demografiska för-
ändringar.

KOMPETENSMATCHNING
Utbudet av arbetskraft i olika yrken bestäms av individers 
utbildnings- och yrkesbeslut. Dessa beslut grundar sig 
på lön och andra jobbspecifika egenskaper och de tas i 
en avvägning gentemot att istället ha fritid. Utbudet av 
arbetskraft handlar om att den tillgängliga arbetskraften 
ska ha den kompetens som efterfrågas på arbetsmark-
naden. Lämplig kompetens handlar till stor del om ut-
bildning men också om annan nödvändig kunskap och 
erfarenhet som behövs för att utföra arbetsuppgifterna.

Rapporten 22.Regional tillväxt visar hur Sveriges FA-regi-
oner skiljer sig när det gäller utbildningsnivåer. Väster-
bottens befolkningsmässigt små FA-regioner har  rela-
tivt välutbildad arbetskraft.

Efterfrågan av arbetskraft bestäms av den makroekono-
miska utvecklingen och av förändringar i hur varor och 
tjänster produceras. Kompetensmatchning handlar om 
att ha balans mellan utbud och efterfrågan på den lo-
kala arbetsmarknaden för varje kompetens. Det är redan 
idag ett problem på många orter och bedöms bli ett allt 
större problem. Problemet orsakas till viss del av gene-
rationsväxlingen. Matchningen mellan de som utträder 
från arbetsmarknaden och de som inträder på arbets-
marknaden är ofta låg. 

REGIONAL SYSSELSÄTTNING OCH KOMPETENSMATCHNING

http://tillvaxtanalys.se/tua/export/sv/filer/publikationer/rapporter/Rapport_2011_07.pdf#page=41
http://tillvaxtanalys.se/tua/export/sv/filer/publikationer/rapporter/Rapport_2011_07.pdf#page=41
http://regionvasterbotten.se/dokument/doc_download/296-konjunkturlaege-vaesterbotten-hoest-2011.html
http://regionvasterbotten.se/dokument/doc_download/296-konjunkturlaege-vaesterbotten-hoest-2011.html
http://tillvaxtanalys.se/tua/export/sv/filer/publikationer/rapporter/Rapport_2011_07.pdf
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De som arbetat ett helt arbetsliv har andra erfarenheter 
och kompetenser än de som är nya på arbetsmarknaden.

Flera rapporter finns som bedömer hur arbetskrafts-
försörjningen väntas se ut i framtiden. Tillväxtanalys 
gör en prognos med rAps (regionalt analys- och prog-
nossystem). Prognosen baseras på de nationella förut-
sättningarna för makroekonomisk utveckling som ges i 
Långtidsutredningen och Konjunkturinstitutets långsik-
tiga prognoser. Resultaten visar att 38 av 72 FA-regioner 
kommer att ha en sysselsättningsökning fram till 2020. 
Prognosen visar att sysselsättnings- och befolkningsök-
ningarna kommer att vara fortsatt starkast i storstadsre-
gionerna. För 23.Västerbotten visar prognosen att alla FA-
regioner utom Åsele, Dorotea och Storuman kommer 
att ha en sysselsättningsökning 2008-2020, den totala 
sysselsättningsökningen för länet prognosticeras till 1,5 
procent mellan 2008 och 2020. 

I rapporten pekas på fem möjliga strategier för att öka 
arbetskraftsutbudet:

1. Senare utträde från arbetsmarknaden

2. Kompetensutveckla nyanställda med annan 
kompetens

3. Ökad inpendling

4. Ökad inflyttning

5. Ökad arbetskraftsinvandring

En 24.rapport från CERUM utgår från en sysselsättnings-
ökning på 10,3 procent 2008-2020 samtidigt som pen-
sionsavgångarna beräknas uppgå till 23,8 procent av 
sysselsättningen 2008 (27 123 personer). Det skulle 
innebära att ca 39 000 personer behöver anställas fram 
till 2020. Framskrivningen utgår från att 10 procent av 
pensionsavgångarna ej kommer ersättas. I riket som hel-
het beräknas pensionsavgångarna fram till 2020 ligga 
på drygt 20 procent av antalet sysselsatta 2008.

Båda rapporter pekar på vård och omsorg som sektorn 
med störst rekryteringsbehov under perioden, följt av 
tillverkning och utvinning samt utbildning och forskning. 
De största problemen kommer vara i orter med långa av-
stånd till alternativa arbetsmarknader eller orter där även 
omkringliggande orter förväntas ha arbetskraftsbrist. En 
redan idag kraftig obalans mellan utbud och efterfrågan 
på eftergymnasialt utbildad vårdpersonal förväntas öka 

fram till 2020 och kommer vara så pass stor att det inte 
finns möjlighet att lösa genom ökad inpendling (se Karta 
1).

I SCB:s prognos för Västerbotten kommer pensionsav-
gångarna 2007-2017 ligga på ca 22 procent av syssel-
sättningen 2007. De största andelarna äldre var i yrkes-
grupperna ledningsarbete, ekonomer, jurister, säljare 
m.fl. och inom övriga yrken som kräver eftergymnasial 
utbildning. Genom att analysera hur många som har 
adekvat utbildning för sitt arbete är det möjligt att göra 
en bedömning av hur svårt det är att rekrytera inom res-
pektive yrke. SCB har beräknat andelen med 25.adekvat 
yrke inom olika yrkesgrupper på länsnivå. Tillväxtanalys 
har beräknat andelen med 26.adekvat yrke för FA-regioner 
för de yrken som normalt kräver eftergymnasial utbild-
ning. Resultatet visar att Sorsele är den FA-region i länet 
med lägst andel med adekvat yrke i den gruppen och 
att andelen är låg även i Dorotea, Storuman, Vilhelmina 
och Åsele. Det kan indikera att de orterna redan idag har 
problem att hitta arbetskraft med lämplig kompetens för 
vissa jobb.

KARTA 1: PROGNOSTICERAD BRIST PÅ PERSONAL 
INOM VÅRD OCH OMSORG 2020 (RÖD=BRIST,  
UTIFRÅN,  SYSSELSATTA/BEFOLKNINGEN)
26. Data: adekvat yrke för FA-regioner

http://tillvaxtanalys.se/tua/export/sv/filer/publikationer/rapporter/Rapport_2010_06.pdf#page=36
http://www.cerum.umu.se/digitalAssets/63/63666_2011-02-10-rekryteringsbehovet-i-vsterbottens-ln1.pdf
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/UF0521_2007A01_BR_AM78BR1001.pdf#page=125
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/UF0521_2007A01_BR_AM78BR1001.pdf#page=125
http://tillvaxtanalys.se/tua/export/sv/filer/publikationer/rapporter/Rapport_2010_06.pdf#page=21
http://tillvaxtanalys.se/tua/export/sv/filer/publikationer/rapporter/Rapport_2010_06.pdf#page=21


27



28

Investeringar skapar ökade tillgångar i länet för förbättrad godslogistik.
På bilden Umeå godsbangård.

Foto: Lars Lind, Umeå Kommun
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TILLGÅNGARNAS BETYDELSE 
En region har flertalet tillgångar förutom de rent finan-
siella tillgångarna. Det som odlas, byggs eller utvinns 
från marken (och under marken) är platsbestämda fasta 
tillgångar. De fasta tillgångarna kan vara förnyelsebara 
som skog och vattendrag. Andra tillgångar är beroende 
av att det görs investeringar som fastigheter och gruvor. 
En tredje kategori är varken investeringsbara eller förny-
elsebara, till exempel mineraltillgångar. Till immateriel-
la regionala tillgångar kan till exempelhuman-, kulturellt 
och socialt kapital räknas. En annan immateriell tillgång 
som kan knytas till en region eller företag är så kallat 
”know-how”	eller	kunskap	som	till	skillnad	från	human-
kapital inte behöver vara kopplat till en individs kunska-
per. Kunskapsspridning är också orsaken till att det ofta 
bildas kluster av industrier eller företag i regioner, där in-
teraktionen och utbytet av kunskap mellan aktörerna blir 
till en regional konkurrensfördel.  

Alla dessa tillgångar kan leda till ekonomisk tillväxt för 
regionen, men det är viktigt att det finns ett samspel 
mellan dem alla eftersom tillväxt i en enskild tillgång för 
sig inte behöver leda till tillväxt för regionens invånare. 
Om en region endast satsar på till exempel kunskaps- 
eller skogstillgångar finns det ingen egentlig attraktions-
kraft för människor och kapital att stanna kvar i regionen, 
vilket därmed inte leder till en inomregional tillväxt. 

En annan aspekt att ta hänsyn till vad gäller framförallt 
de fasta tillgångarna i en region är ägandestrukturen av 
tillgångarna. En region har inte samma uttalade institu-
tionella gränser som ett land har vilket gör det svårare att 
bestämma var avkastningen av en tillgång hamnar (se 
avsnittet Vad är hållbar regional tillväxt?). Även om brut-
toregionalprodukten ökar innebär inte det att den ökade 
avkastningen stannar i regionen. En region har inte heller 
samma beskattningsrätt på kapital som ett land har.Det 
kan då bli löneinkomsterna som blir regionens möjlig-
het att ta del av eventuell BRP-tillväxt. Om produktionen 
av varor och tjänster är relativt kapitalintensiva istället för 
arbetsintensiva minskar möjligheterna än mer. Utomre-
gionalt ägande av tillgångar kan å andra sidan ha bety-
delse för den regionala utvecklingen i form av arbets-
tillfällen och till exempelförbättrad infrastruktur. Men 

för att investeringen ska komma regionen till godo fullt 
ut bör arbetstillfällen som skapas av en utomregional 
investering innebära att de arbetande är skrivna i kom-
munen eftersom det annars är en risk att kompetensen 
och inkomstskatteintäkterna även de blir utomregionala.
(ACANALYS 27.sammanfattning av slutrapporten)

FASTA TILLGÅNGAR
Marken i en region har flertalet användningsområden 
som kan konkurrera med varandra. Om marken används 
till exempelvis jordbruk, skogsbruk eller gruvnäring kan 
det inskränka på andra användningsområden som tu-
rism, rennäring och bostadsmiljöer. För att marken ska ge 
avkastning även till framtida generationer måste även in-
verkan på miljön tas i hänsyn där vissa användningsområ-
den ger icke återställningsbara konsekvenser på marken. 

Ekologiskt fotavtryck är ett mått som uppskattar hur myck-
et naturresurser som skulle tas i anspråk för att täcka den 
förbrukning av varor och tjänster som befolkningen inom 
ett område använder. Västerbotten skulle genom sin bio-
kapacitet kunna försörja 1,7 miljoner människor, om de 
har samma utsläppsnivå som en genomsnittlig invånare 
i Sverige, 6,75 gha/person. Jordens resurser beräknas 
räcka till en förbrukning på 2 gha/person. Trots att Väs-
terbotten skulle kunna försörja fler med sin biokapacitet 
så konsumerar befolkningen i Sverige och Västerbotten 
högt över sin världsliga kvot.

Om de förnyelsebara tillgångarna nyttjas på rätt sätt kan 
de fortsätta att ge regionen tillväxt på längre sikt. I Tabell 
5 jämförs olika marktypers andelar i Västerbotten med 
hur stor andel de utgör i riket. Skogsmarken utgör ca 14 
procent av den totala skogen i Sverige, vilket kan relateras 
till att Västerbotten utgör ungefär 13 procent av Sveriges 
yta. Andelen jordbruksmark är betydligt lägre i Väster-
bottens län jämfört med riket som helhet, Västerbotten 
har dessutom en mindre andel bebyggd mark. Det kan 
kopplas ihop med att länet sett till antalet invånare per 
kvadratkilometer har låg densitet. Till den bebyggda mar-
ken hör underkategorierna bostadsmark, permanenthus, 
fritidshus, industri, handels- och affärsverksamhet, of-
fentlig service och fritidsanläggningar, väg för transporter, 
tekniska anläggningar samt övrig bebyggd mark.  

REGIONALA TILLGÅNGAR

http://www.cerum.umu.se/digitalAssets/72/72843_slutrapport1.0.sammanfattning.pdf
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Västerbotten har relativt riket en väldigt låg andel bo-
städer sett som andel av den totala bebyggda marken i 
länet, däremot är andelen som består av väg för transport 
relativt hög. För Sverige i stort uppgår bostäder till 43 
procent av den bebyggda marken. Motsvarande andel för 
Västerbotten är 20 procent. Den kategori som är domine-
rande för den bebyggda marken i Västerbotten är väg för 
transporter vilket utgör 47 procent av den totala arealen 
för bebyggd mark i länet.

Fastighetsbeståndet som är en del av den bebyggda 
marken i en region indikerar hur attraktiv regionen är för 
diverse investeringar i till exempel statliga och kommu-
nala byggnader, jordbruksfastigheter, tekniska anlägg-
ningar (som vattenkraftverk) samt bostads- och fritids-
hus. Karta 3 över norra Sverige illustrerar taxeringsvärden 
för småhus. Småhusen är lokaliserade runt kusten men 
det finns även små kluster med relativt högre taxerings-
värden i inlandet nära fjäll och turistorter. Kartan visar 
även att det finns ett samband mellan fritidshus och hel-

årsbostäder. I områden med många fritidsbostäder (där 
ägaren inte är skriven på orten) finns även många boen-
de som är skrivna på orten med helårsbostäder.   

Befolkning är en tillgång är nödvändig för skapandet av 
andra tillgångar som social-, kulturellt, human- och bo-
stadskapital. Attraktiva platser dit människor flyttar leder 
till ökade fastighetspriser på grund av ökad efterfrågan på 
både varor och till exempel kulturtjänster vilken sedan i 
en välfungerande marknad leder till högre lönenivåer 
enligt 29.New Economic Geography. Detta leder i sin tur 
att platsen blir än mer attraktiv och den positiva spiralen 
forsätter därmed. Teorin beskrivs mer utförligt i avsnittet 
Befolkning.

INFRASTRUKTUR 
Infrastrukturinvesteringar kan leda till en större arbets-
marknad och regionförstoring. Restiden till omkring-
liggande lokala arbetsmarknader kan kortas genom 
infrastrukturinvesteringar, vilket ger en större möjlighet 

TABELL 5: MARKENS FÖRDELNING EFTER MARKKATEGORI I VÄSTERBOTTEN OCH RIKET 
( 28.Data: CERUM, 2011 )

Markkategori Hektar (AC) Procent (AC) Hektar (riket) Procent (riket)

Jordbruksmark 88 387 1,5% 3 431 300 8%

Skogsmark 3 329 100 56,2% 23 888 600 53%

Bebyggd mark och tillhörande mark 67 695 1,1% 1 305 420 3%

Golfbanor och skidpister 1 550 0,0% 36 100 0%

Täkter 3 900 0,1% 47 300 0%

Öppen myr, exkl. täkter 733 100 12,4% 3 867 600 9%

Naturligt gräsbevuxen mark, hedmark 552 050 9,3% 3 230 000 7%

Berg i dagen, övrig mark 743 200 12,5% 5 236 300 12%

Vatten 409 440 6,9% 3 995 900 9%

Totalt 5 928 410 100,0% 45 029 500 100%

http://www.economics.ox.ac.uk/members/tvenables/images/stories/publishedother/newecongeog.pdf
http://www.cerum.umu.se/digitalAssets/73/73693_marken_i_ac_2011-06-21pdf.pdf
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för den enskilda arbetstagaren att hitta ett arbete som 
matchar hennes eller hans kompetens. (Se Kompetens-
matchning).Samtidigt som en infrastrukturinvestering 
möjliggör för ökad pendling kan investeringen leda till 
försämrade företagandemöjligheter. Om exempelvis vä-
garna till ett regionalt centrum förbättras, kan förutsätt-
ningarna för mindre närliggande orter försämras. Exem-
pelvis kan affärer i mindre orter tvingas slå igen när att 
allt fler väljer att handla på den mer attraktiva orten. För-
sämrad tillgänglighet kan på motsvarande sätt skapa af-
färsmöjligheter på platser som tidigare haft hög tillgäng-
lighet till större orter med bättre affärsutbud och högre 
konkurrens. Se 31.Lösch (1954) för en vidare diskussion.

Västerbottens bebyggda mark består som det nämn-
des ovan av en relativt stor andel vägar, detta beror på 
två skäl; gleshet och få bebyggelser.Eftersom tätorterna 
i Västerbotten ligger relativt glest fördelade krävs det 
många vägkilometer för att binda dem samman, samti-
digt är det relativt få bebyggelser vilka två effekter ge-

mensamt leder till att en stor andel av den bebyggda 
marken används till vägar. En infrastrukturinvestering 
som innebär minskade restider kan innebära en ökning 
av trafikmängderna när det blir mer attraktivt att använda 
till exempel vägen eller järnvägen. Det kan i sin tur inne-
bära ökad miljöbelastning.

IMMATERIELLA TILLGÅNGAR
Västerbotten är rikt på 32.humankapital. Andelen av be-
folkningen med eftergymnasial utbildning är relativt 
hög jämfört med andra delar av Sverige. Humankapital 
är en immateriell tillgång med betydelse för ekonomisk 
tillväxt. Humankapitalet är bundet till individen och inte 
till regionen vilket får betydelse för investeringar i ökat 
humankapital. Det är inte bara mängden humankapital 
som är intressant utan också att det finns en matchning 
mellan efterfrågade och tillgängliga kompetenser. 

KARTA 3: GENOMSNITTLIGA TAXERINGSVÄRDEN I VÄSTERBOTTEN OCH NORRA SVERIGE FÖR ALLA 
SMÅHUS . ( 30.Data: CERUM, 2011 )

http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:478971/FULLTEXT01
http://www.cerum.umu.se/digitalAssets/73/73693_marken_i_ac_2011-06-21pdf.pdf
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Om humankapital är knutet till individen är det sociala 
kapitalet knutet till befolkningen som grupp. Det sociala 
kapitalet är betydelsefullt för den ekonomiska utveck-
lingen (se Regionala och kommunala aktörers betydelse 
för tillväxt). Det bidrar till utveckling och ekonomisk till-
växt eftersom det kan sänka transaktionskostnader som 
uppstår vid interaktioner mellan människor. En sänkt 
transaktionskostnad kan göra många interaktioner i sam-
hället enklare när det finns tilltro till och samarbete med 
andra medmänniskor.

I en rapport publicerad inom projektet ACANALYS base-
rad på en enkätundersökning som undersökte regioner i 
norra Sverige med hög andel socialt kapital som i denna 
undersökning definieras som hur mycket respondenten 
”har förtroende för andra människor” på en tregradig 
skala1 samt huruvida respondenten är aktiv medlem 
och/eller förtroendevald i någon frivilligorganisation. I 
Figur 13 är det möjligt att utläsa att det finns en starkare 
närvaro av socialt kapital som den är definierad i rap-

porten i Skellefteå och Piteåälvdal samt något svagare 
i Västerbottens inland och övre Norrbotten.( 34.Larsson 
och Lundström, 2011) 

KAPITALSTOCKEN OCH KAPITALFÖRSÖRJNING
Kapitalstocken utgörs av de fysiska tillgångarna i länet 
och bestämmer hur mycket som kan produceras i en 
region. Kapitalstocken ökar genom investeringar och 
minskar genom förslitning av kapitalet. I Västerbotten 
finns en större andel av kapitalstocken i den offentliga 
sektorn jämfört med både riket och de övriga tre norra 
länen (se Figur 14). Andelen kapital i tjänstesektorn är 
större i riket än i Norrlandslänen, i riket utgör tjänstesek-
torn 57 procent och industrisektorn 22 procent. Av de 
fyra nordliga länen är Västerbotten det län med lägst an-
del av kapitalstocken i den privata tjänstesektorn. Ökade 
investeringar i tjänstesektorn och industrisektorn är nöd-
vändiga för att öka mängden kapital i dessa sektorer och 
möjliggöra framtida tillväxt. (35.Konjunkturläge AC)

FIGUR 13: ANDEL MED HÖGT SOCIALT KAPITAL FÖRDELADE PÅ LÄN, STÖRRE STÄDER SAMT VISSA LANDS-
TINGSVALKRETSAR 2008  ( 33.Data: CERUM, 2011 )

http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:478971/FULLTEXT01
http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:478971/FULLTEXT01
http://www.cerum.umu.se/digitalAssets/71/71814_vren-2011konjunkturlge.pdf
http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:478971/FULLTEXT01
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För att kapitalstocken i en region ska växa krävs nyinves-
teringar utöver de investeringar som krävs för att upp-
rätthålla den befintliga kapitalstocken. För att sådana 
investeringar ska ske även i industrier eller regioner där 
avkastningen från en investering är osäker spelar regio-
nala riskkapitalfonder en viktig roll.

Regionala investeringar kan ha olika förutsättningar att 
attrahera investerare, en förklarande faktor som nämns 
i 36.tillväxtanalys rapport om utvecklingskraft i kommuner 
och regioner är att närhet till investeringsområdet är vik-
tigt för investerare. Eftersom avstånd mellan investerare 
och investeringsobjekt kan leda till informationsasym-
metri där ökat avstånd leder till ett större gap mellan 
kunskapen företagen har om sitt investeringsobjekt och 
den kunskap möjliga investerare har. Detta kan i förläng-
ningen innebära att områden som ligger mer perifert 
från storstadsområden har sämre sannolikhet att ses 
som möjligt investeringsobjekt innan ens investerings-
prospektet förts på tal. Eftersom många investerare 

dras till storstadsområden av olika anledningar kan Väs-
terbottens lokalisering sett till avstånd till investerings-
marknaden vara till dess nackdel.

FIGUR 14: KAPITALSTOCKENS FÖRDELNING 2008 52.Data: SCB

http://www.tillvaxtanalys.se/tua/export/sv/filer/publikationer/rapporter/Rapport_2011_01.pdf
http://www.scb.se
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Goda sociala strukturer med bl.a. ett gott föreningsliv, ideella föreningar 
och gott om eldsjälar är en viktig faktor för att skapa attraktivitet

Foto: Mariann Holmberg
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Attraktivitet är ett brett begrepp. En region kan vara att-
raktiv som boendeort, besöksplats, för företagande och 
byggande. Kommuner har alltid incitament att arbeta 
med att förbättra kommunens attraktivitet för att därige-
nom skapa bättre förutsättningar för befolkningstillväxt 
genom positiv nettoflyttning, ökad besöksnäring och 
bättre förutsättningar för regionens företag och närings-
liv. Kommunerna i Västerbotten har en stor utmaning de 
kommande	10	–	15	åren	med	att	hantera	minskande	be-
folkning, försämrad försörjningsbalans men även stora 
möjligheter inom turismnäringen och förutsättningar för 
företag att växa sig starka. 

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATTRAKTIVITET
Attraktivitet kan ses som en subjektiv bedömning av en 
plats tillstånd. 37.Tillväxtanalys har i en analys av ”attrak-
tiva orter ” studerat attraktivitet ur flera perspektiv och 
lyfter fram de viktigaste förutsättningarna. Ur ett boen-
deperspektiv utkristalliseras ett antal förutsättningar 
som på ett konkret sätt kan användas av kommuner för 
att arbeta med förbättringar eller marknadsföring. Att-
raktivitet ur ett kommunperspektiv handlar lika mycket 
om att få individer från andra kommuner att vilja besöka 
och bosätta sig i orten som att skapa en förbättrad livs-
kvalitet för de redan boende.

Förutsättningar som Tillväxtanalys lyfter fram är en god 
infrastruktur både sett till vägar att färdas på, spårbunden 
trafik samt bredbandslösningar. God offentlig service till 
exempel i form av en skola som håller hög kvalitet och/
eller en välfungerande vård för äldre. Attraktivt boende 
gärna nära vatten samt goda sociala strukturer. Sociala 
strukturer kan preciseras ned till ett gott föreningsliv, ak-
tiv kyrka, idrottsklubbar, ideella organisationer, Hem och 
Skola, eldsjälar eller liknande.

Förutsättningar för attraktivitet:
•	 God	infrastruktur

•	 God	offentlig	service

•	 Attraktivt	boende	–	gärna	nära	vatten

•	 Goda	sociala	strukturer

Ur ett kapitalperspektiv blir genast attraktivitet mera 
komplext. Ur ett historiskt perspektiv har företag för-
ändrats från att vara mera platsbundna som var vanligt 
under industrialiseringen till idag vara mera rotlösa där 
man inte längre är bundna till en viss plats. Många av 
företag inom råvarubranschen har sitt huvudsäte utan-
för ursprungsplatsen för råvaran. När man studerar de 
branscher som idag växer sig starkare och ökar sin andel 
av BRP-produktionen både i länet och nationellt finner 
man att de också i många fall är platsbundna om än ej i 
samma utsträckning som gamla företag inom råvaruin-
dustrin. Här kan det snarare röra sig om en stads attrak-
tivitet som avgör lokalisering. Attraktiva boendemiljöer 
lyfts fram som en viktig resurs för etablering av företag.

TURISM
Turismnäringen har präglats av snabb ekonomisk till-
växt sedan mätningarna av näringen inleddes 2000 (se 
38.Årsbokslut för svensk turism 2010).  På nationell nivå 
har turismen ökat sitt förädlingsvärde i löpande priser 
med 55,5 procent 2000-2010 och antalet anställda med 
23,9 procent. Turismnäringens förädlingsvärde beräkna-
des 2010 till 254,4 miljarder kronor, vilket motsvarar tre 
gånger det samlade förädlingsvärdet (BRP) i Väster-
bottens län. Turismnäringen är en väsentlig del av eko-
nomin även om den inte ökat sin andel av BNP sedan år 
2000. Turismnäringen handlar till stor del om konsum-
tion av tjänster. Tjänster har den fördelen att de behöver 
konsumeras på samma plats som de produceras. Tu-
rismtjänster kan vara knutna till platsspecifika tillgångar 
vilket innebär att produktionen inte kan omlokaliseras. 

Att mäta turismnäringens storlek är en utmaning efter-
som turismen omfattar en mängd olika varor och tjäns-
ter. Att prata om efterfrågan på turism är därför svårt och 
man pratar oftast om efterfrågan på de varor och tjänster 
som turisterna konsumerar. Att bestämma vad som ska 
definieras som turism är en annan utmaning. Det är den 
som konsumerar och inte vad som produceras som per 
definition avgör vad som är turism. Enligt den ”interna-
tionellt vedertagna definitionen omfattar turism män-
niskors aktiviteter när de reser till och vistas på platser 
utanför sin vanliga omgivning för kortare tid än ett år för 
fritid, affärer eller andra syften”. 

REGIONENS ATTRAKTIONSKRAFT

http://tillvaxtanalys.se/tua/export/sv/filer/publikationer/rapporter/Rapport_2011_11.pdf
http://tillvaxtverket.se/huvudmeny/faktaochstatistik/faktaomturism/ekonomiochsysselsattning.4.21099e411fdba8c87b800017287.html
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Utövandet av fritidsaktiviteter på den egna hemorten el-
ler annan rekreation omfattas inte i de mått på turismen 
storlek som finns. Dessa inkluderas om man istället dis-
kuterar besöksnäringen. Då utgår man från en viss vara 
eller tjänst för att sedan mäta omfattningen av efterfrå-
gan (t ex antalet besökare). Idag finns inget samlat mått 
på förädlingsvärde för besöksnäringen.

Turismsatellitkontoberäkningar används för att bestäm-
ma den ekonomiska omfattningen av turismnäringen. 
Beräkningarna utgår från de branschvisa beräkningarna 
av bruttonationalprodukten (BNP) och information om 
hur stor dela av varje bransch som kan definieras som 
produktion/konsumtion av turister. De här satellitkonto-
beräkningarna ger bland annat information om turismnä-
ringens förädlingsvärde, sysselsättning och exportvärde. 
I dagsläget finns inga regionala satellitkontoberäkningar. 
Om turismen i Västerbottens län skulle ha samma om-
fattning som hela landet skulle den genererat ett föräd-
lingsvärde på 2,2 miljarder kr år 2008 (turismnäringen 
var då 2,8 procent av BNP). Mellanregionala och inom-
regionala skillnader i turismens omfattning finns dock.

Varuhandel är den bransch som står för största delen av 
turismens förädlingsvärde i Sverige, ca 40 procent (se 
Figur 15), till och med mer än transportsektorns andel av 

förädlingsvärdet (ca 21 procent). Boende och restaurang 
har nästan lika stora andelar medan turisternas konsum-
tion av kultur och tjänster upptar den minsta andelen av 
förädlingsvärdet med en andel på nio procent.

BEFOLKNING
Västerbotten är attraktiv som boende- och inflyttningsort 
samtidigt som det finns stora utmaningar med negativt 
flyttnetto i många kommuner. Västerbottens län ökade 
sin befolkning 2009-2010 (se Figur 16). Två av länets 
kommuner ökade sin befolkning mer än andra städer i 
Norrland och Umeå ökade mer än Riket som helhet. I 
alla kommuner sker en inflyttning parallellt med en 
utflyttning. Alla kommuner är attraktiva för inflyttande, 
även för inflyttande i åldersgruppen 19-24 år (39.Konjunk-
turläge AC). Utmaningen ligger därför inte enbart i att 
attrahera nya invånare utan också i att öka attraktiviteten 
för den nuvarande befolkningen. 

En del av de som räknas in i gruppen utrikes inflyttning är 
de som får uppehållstillstånd under sin tid i kommunen. 
Om de sedan flyttar till någon annan kommun i Sverige 
räknas de till gruppen inrikes flyttande. En möjlighet 
skulle kunna vara att satsa på ökad attraktivitet för de ut-
rikes inflyttade.

FIGUR 15: FÖRDELNING AV TURISMNÄRINGENS 
FÖRÄDLINGSVÄRDE MELLAN BRANSCHER I 
SVERIGE 2010 38.Data: Årsbokslut för svensk turism 2010

FIGUR 16: BEFOLKNINGSFÖRÄNDRINGAR JULI 
2010-JUNI 2011 (% AV BEFOLKNINGEN 30/6 2010) 
52.Data: SCB

http://www.cerum.umu.se/digitalAssets/71/71814_vren-2011konjunkturlge.pdf
http://www.cerum.umu.se/digitalAssets/71/71814_vren-2011konjunkturlge.pdf
http://tillvaxtverket.se/huvudmeny/faktaochstatistik/faktaomturism/ekonomiochsysselsattning.4.21099e411fdba8c87b800017287.html
http://www.scb.se
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Attraktiviteten varierar även inom kommuner. En av de 
starkaste trenderna vad gäller flyttmönster som kan ob-
serveras i världen, Sverige och även i Västerbotten är att 
människor flyttar i större utsträckning till samma ställe 
för att därmed kunna ta del av de stordriftsfördelar som 
kan erhållas från att efterfrågan på varor och tjänster 
samlas på en plats. Enligt 40.en publikation från CERUM 
kan denna trend även observeras inom Västerbottens 
läns kommuner (se Karta 4) där flertalet av kommuner-
na kan uppvisa en positiv befolkningsutveckling under 
perioden 1990 till 2005 i någon del av kommunen. Den 
här utvecklingen mot allt större koncentration av befolk-
ningen beskrivs i 41.tillväxtanalys rapport. Rapporten listar 
FA-regioner efter befolkningskoncentration. Sorsele är 
den sjunde mest koncentrerade FA-regionen i Sverige.

Sedan rapporten publicerats har ytterligare 42.data från 
SCB redovisats där det framkommer att 24 av 80 tätorter 
i Västerbottens län kan visa upp en positiv befolkningsut-
veckling	under	perioden	1990	–	2010.	
Med positiv befolkningsutveckling avses om tätorten 

vuxit under perioden som helhet eller en småort som 
vuxit till över 200 invånare och då blivit en tätort. Exem-
pel på småorter som vuxit sig över gränsen för tätort är 
Hemavan i Storuman och Stöcksjö i Umeå kommun.

KARTA 4: BEFOLKNINGSUTVECKLING TÄTORTER OCH SMÅORTER I VÄSTERBOTTEN, 1990 - 2005 
40.Data: publikation från CERUM

http://www.cerum.umu.se/digitalAssets/73/73579_garli_pettersson2.pdf
http://tillvaxtanalys.se/tua/export/sv/filer/publikationer/rapporter/Rapport_2011_07.pdf
http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/SubTable.asp?yp=tansss&xu=C9233001&omradekod=BE&huvudtabell=FolkmangdTatort&omradetext=Befolkning&tabelltext=Folkm%E4ngden+per+t%E4tort%2E+Vart+femte+%E5r&preskat=O&prodid=BE0101&starttid=1990&stopptid=2010&Fromwhere=M&lang=1&langdb=1
http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/SubTable.asp?yp=tansss&xu=C9233001&omradekod=BE&huvudtabell=FolkmangdTatort&omradetext=Befolkning&tabelltext=Folkm%E4ngden+per+t%E4tort%2E+Vart+femte+%E5r&preskat=O&prodid=BE0101&starttid=1990&stopptid=2010&Fromwhere=M&lang=1&langdb=1
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Figur 17 ovan beskriver utvecklingen bland Västerbot-
tens	 läns	 tätorter	 under	 perioden	 1990	 –	 2010.	 Bland	
de tätorter som haft bäst utveckling finner vi samtliga i 
kustkommunerna förutom Vännäs tätort som även vuxit 
under den undersökta tidsperioden. Ytterligare orter har 
under perioden vuxit från småorter till att 2010 beteck-
nas tätorter. Dessa tätorter redovisas inte i Figur 17.

En viktig förklaring till utvecklingen mot ökad befolk-
ningskoncentration är kopplad till strukturomvandlingen 
från tillverkningsindustri mot tjänstenäringar. Tjänster 
måste ofta konsumeras på samma plats som där de pro-
duceras vilket ger en större koncentration av människor 
på färre platser. Attraktiva platser dit människor flyttar 
leder till ökade fastighetspriser på grund av ökad efter-
frågan på både varor och t.ex. kulturtjänster vilken sedan 
i en välfungerande marknad leder till högre lönenivåer 
enligt 43.New Economic Geography. Detta leder i sin tur 
att platsen blir än mer attraktiv och den positiva spiralen 
forsätter därmed. I 44.en rapport publicerad av CERUM be-

skrivs detta samband schematiskt (se Figur 18). 

Garli & Pettersson beskriver i sin Rapport ”45.Befolk-
ningsutveckling och –prognoser – teori och tillämpning för 
Västerbottens län” befolkningsutvecklingen i länets 15 
kommuner från 1970 till 2009 samt prognosticerar be-
folkningsförändring fram till år 2025. Västerbottens län 
kommer enligt prognosen ha svagt positiv befolkningsut-
veckling under perioden fram till år 2025. Denna positiva 
befolkningsutveckling är till stor del förklarad av Umeå 
kommuns prognosticerade befolkningstillväxt. Övriga 
kommuner i länet har en negativ befolkningsutveckling. 
Prognosen tar dock inte hänsyn till de infrastrukturinves-
teringar som genomförts under de senaste åren. 

ARBETSPLATS
Genom att beskriva de som bor och arbetar i Västerbotten 
samt de som arbetar i andra län men samtidigt bosatta i 
Västerbotten kan man visa upp ett inflöde i den regionala 
ekonomin. Anställda inom andra län betalar skatt och 

FIGUR 17: ANTAL TÄTORTER I VÄSTERBOTTENS LÄN EFTER BEFOLKNINGSTILLVÄXT 1990-2010 52.Data: SCB

http://www.economics.ox.ac.uk/members/tvenables/images/stories/publishedother/newecongeog.pdf
http://www.cerum.umu.se/digitalAssets/74/74993_rapport-kostnadsutjmning-cerum-.pdf
http://www.cerum.umu.se/digitalAssets/73/73579_garli_pettersson2.pdf
http://www.cerum.umu.se/digitalAssets/73/73579_garli_pettersson2.pdf
http://www.cerum.umu.se/digitalAssets/73/73579_garli_pettersson2.pdf
http://www.scb.se
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FIGUR 18: SCHEMATISK SKISS ÖVER NEW 
ECONOMIC GEOGRAPHY

konsumerar i hemmalänet till skillnad från inpendlare. 
Utpendling är inte endast en positiv aspekt för den re-
gionala ekonomin, en stor utpendling från regionen kan 
även utläsas som en utflyttningsrisk.

46.Nettopendlingen till och från Västerbotten har varit ne-
gativ under en längre period. Figur 19 nedan visar net-
topendlingen för Västerbotten i förhållande till andra 
län. En negativ nettopendling, alltså fler utpendlare än 
inpendlare, kan ses ur två olika perspektiv. Det ena är 
att de som pendlar ut från Västerbotten är en potenti-
ell flyttrisk till sin arbetsställeort vid ökade kostnader 
för pendling. Det andra perspektivet är att Västerbot-
ten är attraktivt att bo i vilket medför att man är villig att 
bo kvar istället för att flytta närmare sin arbetsställeort 
vilket innebär en bibehållen skatteintäkt. Inpendlingen 
har varit relativt stabil under de senaste 10 åren medan 
utpendlingen till andra län har ökat något. Hög kvalitet 
i det kommunala grunduppdraget är en viktig faktor för 
att människor ska bo kvar.

FIGUR 19: INPENDLING, UTPENDLING SAMT NETTOPENDLING, VÄSTERBOTTENS LÄN 1985 – 2010 
52.Data: SCB

https://www.h2.scb.se/grs/Map.aspx
http://www.scb.se
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FIGUR 20: INPENDLING TILL VÄSTERBOTTENS LÄN 
EFTER LÄN, 2009 52.Data: SCB

FIGUR 21: UTPENDLING FRÅN VÄSTERBOTTEN TILL 
ANDRA SVENSKA LÄN, ÅR 2009 52.Data: SCB

Inpendlingen till Västerbotten sker till hälften från Norr-
botten och Västernorrland. Drygt 50 procent av all in-
pendling kommer från dessa två angränsande län (se 
Figur 20). Detta är något som ligger i linje med vad man 
kan förvänta sig när man studerar ett län med endast två 
andra angränsande län. Stockholm har en stor arbets-
marknad med stor branschbredd och många specialist-
verksamheter som medför att utpendling till övriga län 
förväntas.

Pendling har förändrats från av vara en avståndsfråga till 
att snarare vara beroende av kommunikationsmöjlighe-
ter. Detta kan förenklas till att bli en fråga om tid för pend-
ling snarare än en fråga om avstånd för pendling. Attrakti-
vitet för näringsliv skapar förutsättning för ökad pendling, 
detta blir tydligt när man tittar närmare på vilka andra län 
som Västerbottningar väljer att pendla till men även det 
omvända	perspektivet	–	vilka	läns	sysselsatta	som	väljer	
att pendla in till Västerbotten för att förvärvsarbeta.

En direkt konsekvens av detta blir att det kommer att vara 
viktigt för kommunerna att ta till vara på de möjligheter 
som tillkommer med förbättrad kommunikation som 
sker i och med den spårbundna kollektivtrafiken i länet 
samt till angränsande län.

Figur 21 redovisar utpendlingen från Västerbottens län till 
övriga svenska län. Stockholms län är det vanligaste ar-

betsställelänet för Västerbottningen. 30 procent, motsva-
rande drygt 1 400 personer, av den totala utpendlingen 
från Västerbotten sker till Stockholm. Som ovan nämnt 
medför Stockholms stora arbetsmarknad till att många 
företags huvudkontor lokaliseras i just Stockholm. 

En återkoppling till begreppet ekologiskt fotavtryck är 
viktigt när fokuserar på attraktivitet och Västerbottens län. 
Sverige har ett överskott vid genomgång av utbud av eko-
logiskt biokapacitet och framräknat ekologiskt avtryck. 
Ett rimligt antagande är att Västerbotten tillsammans 
med andra stora mindre befolkade län bidrar mer till det 
ökade värdet för biokapacitet snarare än att Västerbottens 
konsumtion bidrar till att minska landets totala ekologis-
ka fotavtryck. Västerbotten har med andra ord en poten-
tial att hantera en befolkningsökning som är i linje med 
en ekologisk utveckling av jordens befolkning.

GASELLFÖRETAG
Antalet Gasellföretag kan ses som en beskrivning på hur 
innovativ en region är. Gasellföretag står för en 47.stor del 
av tillväxten av förädlingsvärde. En historisk genomgång 
av Tillväxtanalys beskriver att gasellföretagen stått för 
mellan 65 och 100 procent av tillväxten av förädlings-
värde årligen. Gasellföretagen svarade för 10 procent av 
BNP	under	perioden	2004	–	2007.	

http://www.scb.se
http://www.scb.se
http://www.tillvaxtanalys.se/tua/export/sv/filer/publikationer/working-paper-pm/WP_2009_05.pdf
http://www.tillvaxtanalys.se/tua/export/sv/filer/publikationer/working-paper-pm/WP_2009_05.pdf
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FIGUR 22: GASELLFÖRETAG, UTVECKLING RIKET OCH VÄSTERBOTTEN, ÅR 2000 - 2011, INDEX = ÅR 2000 
(REELLA GASELLFÖRETAG VÄSTERBOTTEN) 51.Data: Dagens Industri 

Grundkraven för att vara ett gasellföretag är att företaget 
skall ha minst 10 anställda, en omsättning över 10 miljo-
ner kronor, offentliggjort minst fyra årsredovisningar, har 
under de senaste tre åren kontinuerligt ökat omsättning-
en	–	samt	under	samma	period	dubblat	sin	omsättning,	
ha ett samlat positivt rörelseöverskott under de senaste 
tre åren, ha sunda finanser samt i allt väsentligt vuxit or-
ganiskt.

Antalet Gasellföretagen minskade under 2010 till följd 
av den ekonomiska nedgången. Det är en relativt svår 
uppgift att klara de krav som sätts på Gasellföretag, en-
dast 0,5 procent av alla aktiebolag i Sverige utses till Ga-
sellföretag.

I Figur 22 kan man se att Västerbottens företag haft en 
utveckling som varit något bättre än riket i sin helhet från 
2000 och framåt. Under 9 av de 12 redovisade åren har 
den indexerade utvecklingen i Västerbottens län varit 
bättre än riket i övrigt.

48.Tillväxtanalys har påvisat att Gasellföretagen svarar för 
en oproportionerligt stor del av tillväxten i förädlingsvär-
de och sysselsättning. Företagen spelar även en central 
roll för att ta fram innovationer för produktivitetsutveck-
lingen för andra företag.

Ser man specifikt till gasellföretag finns det flera stu-
dier som beskriver dessa företag som verksamma inom 
främst servicebranscherna samt huvudsakligen fokuse-
rade till större städer med internationell prägel. För Sve-
rige som helhet gäller detta till viss del, gasellföretag 
per capita är högst i Stockholms län. En större genom 
gång av Tillväxtanalys beskriver att svenska gasellfö-
retag främst finns inom unga företag med relativt hög 
utbildningsnivå bland de anställda, signifikant högre än 
snittföretag inom samma bransch. Den vanligaste bran-
schen sett över riket är Transport och kommunikations-
branschen, datakonsulter, forsknings- och utvecklingsin-
stitutioner och andra företagsservicefirmor. 

http://tillvaxtanalys.se/tua/export/sv/filer/publikationer/rapporter/Rapport_2009_11.pdf
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En snabb genomgång av gasellföretag i Västerbotten 
skiljer sig något från riket i övrigt. Gasellföretagen har 
under de senaste fem åren funnits främst inom bygg-
, verkstads- samt transportsektorn. Gasellföretagen i 
Västerbotten finns främst inom byggföretag, drygt vart 
fjärde gasellföretag under de senaste 5 åren är verk-
samma inom just byggbranschen. Verkstadsföretag och 
Transportföretag utgör vardera en sjättedel av gasellfö-
retagen.

Att företag tillåts växa både omsättningsmässigt och till 
antalet anställda visar på en regions attraktivitet. Företag 
som växer sig starka i en region kan ses som en del av 
den attraktivitet för företagande som en region som hel-
het erbjuder. Västerbottens län har sedan år 2000 haft en 
god utveckling inom samma branscher i vilka vi kan finna 
majoriteten av gasellföretagen. Ett undantag är finan-
siella tjänster och företagstjänster som är den bransch 
som vuxit mest sett till antalet anställda under perioden 
05	–	09	(+17,8	procent).	Byggverksamhet	som	är	över-
representerad inom gasellföretagen är den bransch som 
haft den näst bästa utvecklingen under samma period 
(+13,4 procent). Ser man specifikt till de senaste aktuella 
siffrorna 09-10 redovisar byggsektorn den bästa utveck-
lingen för länet med en ökning i antalet sysselsatta med 
närmare 7 procent. Gasellföretagen är med säkerhet en 
del av denna positiva utveckling.

FASTIGHETSPRISER
Det finns flera faktorer som påverkar fastighetsvärdet i 
en kommun, kommunens övergripande attraktivitet är 
en av dem. Ett ökat fastighetspris är ett tecken på ökad 
efterfrågan på boende i en kommun. Det finns ett antal 
viktiga slutsatser att dra av ett alltför lågt pris på fastig-
heter i en kommun. Den första är att ett lågt värde på 
andrahandsmarknaden medför att det produceras färre 
nya fastigheter i området, allt annat lika. Detta förklaras 
enklast av att det är mera intressant att köpa ett begag-
nat hus och restaurera detta för en lägre kostnad än att 
bygga ett nytt hus. Den andra sidan av detta resonemang 
är att bankerna prioriterar att låna ut pengar för byggna-
tion av fastigheter i områden med högre värderingar för 
att därmed säkra sina utlånade pengar. En bank använ-
der huset som garanti för ett lån till ett hus och när kost-
naden för produktion av ett hus underskrider kostnaden 
för värdet av samma färdigproducerade hus utsätter sig 
banken för en onödig risk vilket leder till att en potentiell 
husbyggare inte får möjlighet att ta lånet i första hand.

Fastighetspriserna är även viktiga ur ett näringslivs-
perspektiv. Småföretagare har möjlighet att belåna sin 
fastighet för att finansiera långsiktiga investeringar i sitt 
företag. Vid alltför låga fastighetspriser i en kommun för-
svinner den möjligheten och företagarna har relativt sett 
sämre möjligheter till lån än företagare i en kommun 
med högre fastighetspriser.

Priser på fastigheter är ett viktigt värde att ha koll på. 
Fastighetspriser återspeglar attraktivitet i ett avgränsat 
område. Priserna kan ses ur ett antal olika perspektiv där 
en efterfrågamodell enklast förklarar hur attraktivt ett 
område är. Studerar man detta ur ett kommunperspektiv 
blir en generell reflektion att de kommuner som växer 
befolkningsmässigt även har en positiv utveckling på pri-
serna på fastighetsmarknaden.

49.I konjunkturrapporten hösten 2011 beskrivs utveckling-
en för fastighetspriserna för länets 15 kommuner utifrån 
ett en parameter som kallas Tobins q. En kort beskriv-
ning är att Tobins q beskriver värdet på en villa i förhållan-
de till produktionskostnaden för en villa. Ett värde på 1 
innebär att produktionskostnaden och värdet på markna-
den för en villa är detsamma. Ett värde som ligger under 
1 beskriver en marknad där det är byggnationskostnaden 
av en villa är högre än den färdigställda villan, omvänt 
ger ett värde som är högre än 1 en attraktiv marknad där 
kostnaden att bygga en villa är lägre än priset på den 

FIGUR 23: GASELLFÖRETAG VÄSTERBOTTENS LÄN 
EFTER BRANSCH, 2007 - 2011 51.Data: Dagens Industri

http://regionvasterbotten.se/dokument/doc_download/296-konjunkturlaege-vaesterbotten-hoest-2011.html
http://www.scb.se
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färdigställda villan. Generellt kan man beskriva att kom-
muner med höga värden på Tobins q har ett högt tryck 
på bostadsproduktion där samtliga nya småhustomter 
snabbt säljs på marknaden. När man tittar på Tobins q 
är det viktigt att komma ihåg att värden ofta reflekterar 
marknaden i en kommun som helhet och att det trots 
låga värden för en kommun som helhet ofta finns områ-
den inom kommun med hög efterfrågan på att få bygga 
nya småhus. Denna trend blir tydlig i Karta 4 som visar 
befolkningsförändring inom en kommun över tid.

Figur 24 beskriver utvecklingen av Tobins q för kommu-
nerna i Västerbottens län under perioden 2000 fram till 
2010. Värdet inom parantes beskriver den utvecklingen 
mellan 2005 och 2010 där värden under 100 beskriver 
en minskning av Tobins Qq och vice versa. Ser man till 
fastighetspriser på småhus i landet på kommunnivå lig-
ger några flera av de lägsta värdena för Tobins q i Väster-
botten. Ser man till länet överlag har endast Umeå kom-
mun ett värde på över 0,8 vilket kan ses som ett värde när 
byggnationer av småhus ökar. Tobins q är ett bra sätt att 
beskriva hur utvecklingen av fastighetspriser skiljer sig åt 
mellan olika kommuner.

FIGUR 24: FASTIGHETSPRISER, TOBINS Q, 
VÄSTERBOTTENS LÄN 1998 - 2010 52.Data: SCB

http://www.scb.se
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Västerbotten har stora tillgångar av storslagna naturmiljöer 

Foto: Mariann Holmberg



45

Under 2012 pågår förhandlingar mellan medlemssta-
terna och Europeiska kommissionen om utformningen 
av EU:s sammanhållningspolitik. Oavsett hur den euro-
peiska sammanhållningspolitiken kommer att utformas 
finns det starka indikationer på att den lokala och regio-
nala nivån kommer att få ett allt större ansvar att redovisa 
resultat och att fokusera det strategiska arbetet. I och 
med att territoriet, platsen, tillmäts en avgörande be-
tydelse för sammanhållningspolitikens framgång, och 
även för ett framgångsrikt regionalt utvecklingsarbete, 
så krävs också att den lokala och regionala nivån blir 
starkare och tydligare i sitt strategiska tillväxtarbete. Det 
kommer att bli allt viktigare att skapa ett systematiskt lä-
rande kring såväl insatser som görs i projekt i regionen 
och i andra delar av EU samt hur de olika nivåerna kan 
samspela i gemensamma utvecklingssatsningar. Tydligt 
är också att hållbarhetsfrågorna kommer att bli alltmer 
centrala för ett framgångsrikt utvecklingsarbete.

Under 2012 inleds arbetet med en ny regional utveck-
lingsstrategi för Västerbottens län. Detta är en process 
som koordineras av Region Västerbotten, och syftar till 
att skapa en gemensam inriktning i det regionala tillväxt-
arbetet. I framtagandet av en ny utvecklingsstrategi finns 
goda möjligheter att skapa en ökad tydlighet i det strate-
giska utvecklingsarbetet.

ERUP arbetar med att förbättra tillgången till statistik 
och en del av detta arbete rör tillgång till nya databaser. 
Under hösten 2011 och nu under vintern 2012 pågår en 
diskussion med SCB om att få tillgång till databasen Su-
perCROSS. Detta verktyg kommer att medföra att ERUP 
får tillgång till bra lägesbaserad individdata som resul-
terar i att mer avancerade analyser kommer att kunna 
göras. Ett resultat av detta skulle till exempel kunna vara 
mera avancerade tillgänglighetsanalyser eller pend-
lingsanalyser efter bransch.

FRAMÖVER

En funktionell arbetsmarknadsregion (FA-region) 50.definieras utifrån pendlingsmönster och pendlingstrender.  Varje funktionell FA-region består av en inpendlings-
kommun och ett antal utpendlingskommuner. Västerbotten består av åtta FA-regioner.

1

http://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/faktaochstatistik/regionalaindelningar/faregioner/sagarindelningenifaregionertill.4.21099e4211fdba8c87b800017579.html
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