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Förord
Skellefteå, ge idéerna platS!

Vi ska bli fler invånare. Vi ska vara 80 000 invånare år 2030. Därför står vi inför ett behov av att utveckla ett 
samhälle som genomsyras av nya idéer och lösningar. Vi ska fokusera på att möta utmaningarna och stärka vår 
kunskap inom de områden vi behöver utveckla. Skellefteåindexet beskriver var vi har våra styrkor och var vi har våra 
utmaningar. Indexet är baserat på en omfattande analys av näringslivet och sysselsättningsstrukturen i Skellefteå. 
Kunskap som ger oss förutsättningar att utvecklas. 

Just nu är det oroligt i världsekonomin. Vi ser återkommande rapporter om varsel och det råder osäkerhet om hur 
omfattande och djup en förväntad konjunkturnedgång kommer att bli. Det är dock viktigt att behålla det lång-
siktiga perspektivet. Det kommer att vända. Hur rustar vi för att stå starka när det vänder igen? Här är satsningar 
på infrastruktur, högre utbildning, kompetensförsörjning, arbetsmarknadens funktion och byggande av attraktiva 
miljöer viktiga verktyg. En framtida utmaning är också att få fler i Skellefteå att starta företag.

Om man sammanfattar de senaste tio åren så är utvecklingen positiv inom många områden!  Men - vi har utma-
ningar! En utmaning är att öka inflyttningen än mer. En annan utmaning är att minska utflyttningen i yngre åldrar. 
Hur gör vi rätt satsningar för detta? En del är att öka kunskapen om vad som får kommuner att utvecklas. 

År 2012 var Skellefteå den kommun som presterade bäst i Västerbotten i undersökningen ”Årets företagarkom-
mun”. Näringslivet återhämtade sig också relativt snabbt efter förra finanskrisen. Vi vet att Skellefteås företag är 
starka och framgångsrika i konjunkturuppgångarna. För att Skellefteå ska kunna öka tillväxttakten ytterligare är det 
viktigt att vi krokar arm med globaliseringen och ökar internationaliseringsgraden. För att lyckas krävs många goda 
krafter och att näringslivet, universiteten och kommunen arbetar tillsammans. Tillsammans kan vi se till att ge de 
goda idéerna plats i Skellefteå!

I rapporten görs jämförelser med riket samt med fem andra kommuner. Utgångspunkten för jämförelsen har varit 
att hitta ett antal kommuner i landet som utvecklas olika vad gäller befolkning och sysselsättning, men som i hög 
grad uppvisar stora strukturella likheter. Valet har fallit på kommunerna Borlänge, Lidköping, Piteå, Sundsvall och 
Örnsköldsvik. Varje kommun uppfyller inte samtliga men de flesta av kriterierna. 

Trevlig läsning! 

Kristina Sundin Jonsson 
Kommunchef, Skellefteå kommun



4 5

Näringsliv och 
arbetsmarknad. 
Tillväxt i privat sektor.
Näringslivet i Skellefteå är starkt, vilket inte minst sysselsättningsutvecklingen  
under 2000-talets första del visar. Sedan 2002 har förvärvsfrekvensen i 
Skellefteå legat på en högre nivå än i riket och företagssektorn står för den 
största delen av de nya arbetstillfällena. Samtidigt är näringslivet relativt 
konjunkturkänsligt, med många sysselsatta inom branscher som påverkas av 
externa marknader. En betydelsefull åtgärd blir att öka nyföretagandet samt 
att ge ungdomar och personer födda i utlandet större möjlighet att komma in 
på arbetsmarknaden.
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god återhämtning efter finanSkriSen

Efter några svaga år i början av 2000-talet ökade sysselsätt-
ningen i Skellefteå kraftigt under perioden 2003-2008. Den 
procentuella ökningen var större än i riket. Under finans-
krisen år 2009 förlorade Skellefteå 1 250 arbetstillfällen, 
merparten inom privat sektor. Följande år 2010 återskapades 
ungefär hälften av de förlorade jobben. Utvecklingen var 
något svagare än i riket och i andra större städer, med en sys-
selsättningstillväxt på 1,9 procent. Det innebär att Skellefteå 
drabbades hårdare än många jämförbara kommuner, vilket 
kan förklaras av en större andel sysselsatta inom privat sektor 
och en tydlig industriell prägel på näringslivet. Vid ingången 
till år 2011 uppgick antalet arbetstillfällen till totalt 33 285 
personer.

Även om sysselsättningsstatistiken för 2011 inte finns 
tillgänglig i skrivande stund tyder mycket på att näringslivet 
fortsätter att växa och återhämta sig i Skellefteå. För år 2012 
är indikationerna ännu mycket osäkra för hela landet och 
antalet varsel inom tillverkningsindustrin har ökat. Den 
svaga utvecklingen i omvärlden tillsammans med en stark 
krona innebär att den exportberoende industrin påverkas 
negativt. Totalt sett bedöms tillväxten nationellt år 2012 och 
2013 vara för svag för att arbetsmarknadsläget ska förbättras. 

Sett över en längre period, åren 2000 – 2010, har antalet 
sysselsatta på arbetsmarknaden i Skellefteå ökat med 4,9 
procent. Bland de jämförda kommunerna är det en starkare 
sysselsättningsutveckling än i Örnsköldsvik (3,2 procent) 
och Sundsvall (4,3 procent) men en svagare utveckling än 
i Lidköping, Borlänge och Piteå. Motsvarande tillväxttakt i 
riket uppgår till 8,4 procent.

ANTAL SYSSELSATTA, UTVECKLING 2000–2010
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hög förvärvSfrekvenS

Förvärvsfrekvensen visar hur stor andel av den arbetsföra 
befolkningen som är sysselsatt och är ett bra mått på hur 
arbetsmarknaden fungerar. Den påverkas i hög grad av kon-
junktur- och strukturförändringar och är därmed ett relevant 
mått för att beskriva arbetsmarknadens funktionssätt över 
tiden. År 2010 låg förvärvsfrekvensen i landet på ca 76 pro-
cent (mätt som andel i arbete i åldersgruppen 20-64 år).  
I ett internationellt perspektiv och jämfört med både EU 27 
och EU15 är detta en relativt hög nivå.

Skellefteå hade under perioden 2004-2007 en stark ökning 
av andelen förvärvsarbetande, ett tydligt tecken på den starka 
tillväxt som rådde under perioden. Sedan kom finanskrisen 
som innebar en nedgång, i nivå med de jämförda kommu-
nerna. Skellefteå var dock den kommun där förvärvsfrekven-
sen ökade mest av alla under 2010 till 79 procent. 

Sedan 2002 har förvärvsfrekvensen varit högre i Skellefteå än 
genomsnittet för riket. Det finns inget givet samband mellan 
en stark sysselsättningstillväxt och en hög förvärvsfrekvens. 
Sett över landet har ofta större städer svårt att hålla en hög 
förvärvsfrekvens, delvis på grund av en högre andel stude-
rande och en större inflyttning från utlandet.  

FÖRVÄRVSFREKVENSEN, UTVECKLING 2000–2010
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Andelen 20-64-åringar  
som förvärvsarbetar 

de marknadSförSörjda bolagen driver 
utvecklingen och tillväxten i Skellefteå

Den förvärvsarbetande dagbefolkningen i Skellefteå uppgår 
till knappt 33 000 personer (år 2010) som är verksamma vid 
drygt 9 500 arbetsställen1. Knappt hälften av arbetsställena 
finns dock inom primärnäringarna, som till stor del utgörs 
av enskilda skogsägare. Exklusive primärnäringarna uppgår 
antalet förvärvsarbetande till 6,4 per arbetsställe, vilket inte 
avviker från de jämförda kommunerna. Det är Borlänge  
som avviker med 7,5 förvärvsarbetande per arbetsställe.

1 Med arbetsställe avses enligt Statistiska Centralbyrån ”varje adress (lokal), fastighet eller grupp av närliggande lokaler och fastigheter där företag bedriver verksamhet. 
Arbetsstället är en förutsättning för att geografiskt kunna redovisa arbetsmarknadsstatistik.”

2 En del av denna förändring förklaras av en omklassificering av kommunal verksamhet från hälso- och sjukvård till vård och omsorg. 

Merparten av de förvärvsarbetande i Skellefteå (65 procent) 
arbetar inom marknadsförsörjda verksamheter, dvs. inom 
privat sektor eller offentliga bolag. Totalt motsvarar det 
21 384 arbetstillfällen jämfört med 11 576 inom skatte-
finansierad verksamhet. Fördelningen av arbetskraft mellan 
marknadsförsörjd och skattefinansierad verksamhet har 
förändrades marginellt under 2000-talet – ungefär 1 pro-
centenhet fler arbetar inom marknadsförsörjda verksamheter 
jämfört med för 10 år sedan.

De nya arbetstillfällena har framför allt tillkommit inom mark-
nadsförsörjda verksamheter, som under 2000-talet växt med 
6,3 procent, eller nästan 1 300 arbetstillfällen. Utvecklingen 
har varit särskilt stark inom hotell- och restaurangverksamhet 
(+41 procent), följt av byggsektorn (+37 procent) och per-
sonliga tjänster (+31 procent). Företagstjänsterna ökade med 
5 procent. Samtidigt har industrin minskat med 11 procent, 
vilket motsvarar 846 arbetstillfällen.

Sett över en tioårsperiod har antalet sysselsatta inom skatte-
försörjda verksamheter (kommun, landsting och stat exkl. 
offentliga bolag) varit i princip oförändrat, med en tillfällig 
ökning under år 2002. Hälso- och sjukvården (landstings-
verksamhet) minskade med 19 procent samtidigt som den i 
huvudsak kommunala vård- och omsorgssektorn ökade med 
41 procent2. Antalet sysselsatta inom utbildningsverksamhet 
minskade med 11 procent, vilket framför allt beror på mins-
kade barnkullar till grundskolan. 

Det är därmed de marknadsförsörjda verksamheterna som 
till stor del driver utvecklingen och tillväxten i Skellefteå.

SYSSELSATTA I SKATTEFINANSIERADE RESPEKTIVE  
MARKNADSFÖRSÖRJDA VERKSAMHETER, UTVECKLING 
2000–2010
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handel

Detaljhandeln i Sverige växte snabbt under 2000-talet tack 
vare en ökad köpkraft i befolkningen. Trots finanskrisen har 
detaljhandeln under de senaste fyra åren ökat sin omsättning 
med knappt 12 procent och antalet sysselsatta med drygt  
13 procent. Det är främst externhandeln och de stora köp-
centra som dominerar, liksom större tätorter.

I Skellefteå omsatte handeln år 2011 drygt 4,1 miljarder,  
en ökning med 2,3 procent från föregående år. Utvecklingen 
var starkare än i riket (1 procentenhet). Försäljningsök-
ningen det senaste året i Skellefteå fördelar sig jämt mellan 
dagligvaror och sällanköpshandeln (t.ex. kläder, skor, möbler, 
järn- och byggvaror och elektronik). Detaljhandeln syssel- 
sätter totalt 1 600 personer i Skellefteå. 

Omsättningen inom detaljhandeln, räknat i tusental kronor 
per kommuninvånare, är förhållandevis hög i Skellefteå. 
Av de jämförda kommunerna ligger Skellefteå i nivå med 
Lidköping, Örnsköldsvik och Piteå. Sundsvall är en stor han-
delskommun i ett regionalt perspektiv med handelsområdet 
Birsta (t ex IKEA), som bidrar till en stark sällanköpshandel. 
Detta gäller även för Borlänge. I dessa två kommuner står 
sällanköpshandeln för en betydligt större andel av om-
sättningen (62 respektive 56 procent) än i Skellefteå (47 
procent). Överlag har Skellefteå en något svagare sällanköps-
handel än vad som kan förväntas utifrån befolkningsunder-
lag och köpkraft lokalt.

OMSÄTTNING PER INVÅNARE INOM DETALJHANDELN
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Under perioden 2007–2011 har detaljhandeln i Skellefteå 
ökat sin omsättning med 7,5 procent, eller totalt 290 miljo-
ner kronor. Det är framför allt inom dagligvaruhandeln som 
försäljningen har ökat kraftig (11 procent) medan utveck-
lingen inom sällanköpshandeln har varit mer försiktig  
(3,6 procent). Här finns en potential framför allt inom 
beklädnad och hemutrustning där omsättningsvolymerna är 
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relativt små med hänsyn taget till befolkningsunderlaget. Av 
de jämförda kommunerna är det bara Sundsvall som har haft 
kraftigare tillväxt inom sällanköpshandeln än riket. Skellefteå, 
Örnsköldsvik och Lidköping ligger betydligt under rikssnit-
tet på cirka 9 procent. Dagligvaruhandeln har växt starkast i 
Piteå och Lidköping de senaste fyra åren. 

Handelns utredningsinstitut (HUI) har gjort en övergripande 
analys av detaljhandeln i Skellefteå.1 HUI menar att det finns 
”potential” för maximalt 300-400 miljoner mer sällanköps-
varuhandel i Skellefteå, varav potentialen är som störst inom 
beklädnad och hemutrustning. HUI betonar att det är en 
indikation och att faktorer som konkurrensläget i regionen, 
kommunens befolkningsutveckling och åldersstruktur, pend-
lingsmönster, inkomster, potentialen inom turismen etc, kan 
påverka bedömningen vid en mer noggrann analys.

OMSÄTTNING PER INVÅNARE INOM DETALJHANDELN

0,0 

5,0 

10,0 

15,0 

20,0 

25,0 

O
m

sä
ttn

in
gs

fö
rä

nd
rin

g 
da

gl
ig

va
ro

r 
(%

) 

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 

Omsättningsförändring sällanköpsvaror (%) 

Riket 

Piteå 

Borlänge 

Lidköping 

Örnsköldsvik 

Skellefteå 

12,0 14,0 

Sundsvall 

beSökSnäringen

I flertalet regioner betyder besöksnäringens utveckling 
mycket för sysselsättningen men också för exportvärdet, det 
vill säga värdet av utländska turisters konsumtion i regionen. 
Hur stor sysselsättningseffekten är i riket är komplicerat att 
uppskatta, eftersom det är svårt att isolera de utländska tu-
risternas konsumtion av mat, logi, produkter och aktiviteter. 
Samma svårighet gäller bedömningen av enskilda regioners 
ekonomiska utbyte av utländsk och inhemsk turism.

Ett antal branscher som brukar räknas till besöksnäringen 
är hotell-, logi-, restaurang-, sport-, kultur, resebyrå- och 
arrangörsverksamhet. År 2010 stod dessa branscher för ca 
1 340 sysselsättningstillfällen i Skellefteå, en ökning med 
nästan 13 procent sedan år 2000. Det är framför allt de 
konstnärliga och kulturella näringarna (+60 procent) samt 
restaurangverksamheten (+53 procent) som har utvecklats 
positivt. Den bransch som har minskat mest, precis som i 
riket, är resebyrå- och arrangörsverksamheten. 

Av de jämförda kommunerna har sysselsättningstillväxten 
varit starkast i Lidköping, följt av Sundsvall och Borlänge, 
medan Örnsköldsvik minskade något. 

ANTAL SYSSELSATTA INOM TURISMNÄRINGAR ÅR 2010
(FÖRÄNDRING I PROCENT 2000–2010 INOM PARENTES)
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Ett annat mått på besöksnäringens storlek är antalet kom-
mersiella gästnätter. I Skellefteå uppgick antalet gästnätter till 
354 000 år 2010, varav 36 procent på hotell och 41 procent 
på camping. Antalet hotellnätter har ökat med 21,2 procent 
under en tioårsperiod, i nivå med riket. Till detta kommer 
övernattningar i fritidshus respektive hos släkt/vänner, vilket 
år 2010 motsvarade ytterligare 1 014 000 gästnätter. Skellefteå 
hade år 2010 därtill totalt 167 000 genomfartsresenärer och 
712 000 dagbesök.1 Beläggningen tenderar att vara högst i 
samband med stora evenemang. För att öka det totala antalet 
gästnätter och beläggningen i Skellefteå fordras fler evene-
mang, konferenser och kongresser, t.ex. inom kulturområdet 
och vetenskapliga konferenser knutna till campus.

miljöföretag

De senaste åren har miljö- och klimatfrågor blivit allt vikti-
gare på den politiska agendan världen över. Den tilltagande 
urbaniseringen skapar olika typer av miljöproblem. Den 
kraftiga ekonomiska tillväxten i länder som Kina, Indien och 
Brasilien i kombination med redan höga utsläpp per capita i 
länder som USA, innebär också att världens totala koldioxid-
utsläpp ökar. De ökade utsläppen leder till den temperatur-
stegring som kallas global uppvärmning

Den s.k. gröna tillväxten är viktigt inte bara för miljön utan 
även för Sveriges framtida konkurrenskraft. Under decen-
nierna framöver kommer stora delar av världen att investera 
avsevärda summor för att minska utsläppen och skapa en 
”grönare” utveckling. Till miljöföretag räknas t.ex. företag 
som mäter, förebygger, begränsar, minimerar eller återställer 
miljöförstöring. Här innefattas även företag som arbetar med 

problem relaterade till avfall, buller och ekosystem, liksom 
renare teknologier och tjänster som minskar miljörisker, 
utsläpp och resursanvändning.

Tyvärr finns det idag ingen aktuell statistik över syssel- 
sättningsutvecklingen inom dessa näringar. Den senaste  
mätningen gjordes för perioden 2003-2009, då antalet  
anställda inom miljösektorn i Sverige ökade med nästan  
10 000 personer. Andelen sysselsatta inom miljöföretag i 
riket ligger på ca 1,6 procent.

År 2009 var 626 personer i Skellefteå sysselsatta inom 
miljöföretag, vilket innebär att Skellefteå har en högre andel 
sysselsatta inom miljöföretag än riket. Andelen sysselsatta har 
också ökat snabbare i Skellefteå än i de jämförda kommu-
nerna. Däremot har Piteå, Örnsköldsvik och Borlänge en 
något högre andel anställda inom miljöföretag i relation till 
den totala arbetsmarknadens storlek. 

ANDEL SYSSELSATTA INOM MILJÖFÖRETAG, UTVECKLING 
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arbetSpendling

År 2010 arbetspendlade drygt 1,4 miljoner individer över 
en kommungräns i Sverige. Det innebär att arbetspend-
lingen har ökat med totalt 21 procent under en tioårsperiod. 
Genom pendlingen får individer bättre tillgång till utbild-
ning och lättare att hitta arbete, samtidigt som näringslivet 
får lättare att hitta kompetens, kundgrupper och samarbets-
partners. Dessutom kan arbetskraften lättare slussas från en 
bransch på tillbakagång till mer expansiva sektorer. Förut-
sättningarna för pendling är dock ofta sämre i norra Sverige 
än i övriga delar av landet på grund av långa avstånd, den 
låga befolkningstätheten och en sämre utbyggd transport-
infrastruktur.

Skellefteå kommun har en någorlunda balanserad in- och 
utpendling. Fortfarande är dock utpendlingen högre i Skel-

lefteå. Bland de jämförda kommunerna har Borlänge och 
Sundsvall en betydligt högre inpendling än utpendling. Ett 
motsatt exempel är Piteå, där utpendlarna är mer än dubbelt 
så många som inpendlarna. 

En del av skillnaden i pendlingsbenägenhet beror också 
på gräns-effekter. Jämfört med kommuner i södra Sverige 
är kommunerna i Norrland också ofta större till ytan. Det 
medför att ett givet avstånd mellan bostad och arbetsplats 
inte lika ofta innebär pendling över en kommungräns. 
Betydande delar av pendlingen till Skellefteå tätort sker i 
realiteten inomkommunalt. Inom 45 minuter från Skellefteå 
ligger de större tätorterna Burträsk, Boliden, Lövånger och 
Byske. I många kommuner i södra Sverige har man på den 
restiden passerat minst en kommungräns.

PENDLINGSKVOT, UTVECKLING 2000–2010
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generationSväxling på arbetSmarknaden

Enligt prognoser från Arbetsförmedlingen beräknas omkring 
1,6 miljoner personer lämna arbetslivet av åldersskäl fram till 
och med 2025, vilket är drygt 250 000 fler åldersavgångar 
än under de gångna 15 åren. För första gången i modern tid 
blir antalet nytillträdande ungdomar på arbetsmarknaden 
därmed lägre än åldersavgångarna. 

Diagrammet nedan visar ett balanstal, där förväntat tillträde 
av ungdomar på arbetsmarknaden delas med antalet syssel-
satta som förväntas lämna av åldersskäl. Av alla kommuner 
i landet står 90 procent inför ett underskott på sin arbets-
marknad. Kommuner med svagt eget balanstal, men som 
ligger i en stor arbetsmarknadsregion, har betydligt bättre 
förutsättningar att klara sin framtida kompetensförsörjning, 
än motsvarande kommun som inte tillhör en stark arbets-
marknadsregion. 

Problemet i norra Sverige är att i stort sett alla kommuner 
befinner sig i samma situation, med ett svagt balanstal och 
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långa pendlingsavstånd. Av Västerbotten och Norrbottens 29 
kommuner kommer 28 att drabbas av obalans/underskott på 
arbetsmarknaden. 

Skellefteå kommer enligt prognosen få ett balanstal på 0,69. 
Det betyder att när 100 personer lämnar arbetsmarkna-
den av åldersskäl, finns endast 69 ungdomar att träda in i 
deras ställe. Att tillgodose framtida personalbehov kommer 
därmed att bli en utmaning, inte minst inom vård- och 
omsorgssektorn eftersom andelen äldre ökar. 

En av de viktigaste åtgärderna för att underlätta den pågå-
ende generationsväxlingen, och motverka dess negativa effek-
ter, kommer att handla om att ta tillvara kompetensen hos 
den växande gruppen utrikes födda och ungdomar som idag 
hamnar utanför arbetsmarknaden. n annan omdiskuterad 
åtgärd, som kan motverka arbetskraftsbristen de kommande 
åren, är höjd pensionsålder.

GENERATIONSVÄXLING PÅ ARBETSMARKNADEN FRAM TILL 
ÅR 2025
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NYFÖRETAGANDE OCH KOMMUNALT 
NÄRINGSLIVSKLIMAT

nyföretagande

För en kommun är nyföretagande viktigt ur flera perspektiv. 
För det första bidrar nyetablering av företag till att utkomst-
möjligheterna förbättras för enskilda individer som på så 
vis finner sysselsättning. För det andra kan nyetableringar 
minska sårbarheten i näringslivsstrukturen. En kommun 
med en mer diversifierad företagssammansättning och fler 
arbetsställen, är mindre sårbar vid rationaliseringar och ned-
läggningar av större företag.  

Hur många nya företag som etableras påverkas bl a av 
allmänna förhållanden på arbetsmarknaden och konjunk-

turläget – men också av förändringar i statlig och kommunal 
näringslivspolitik samt attityder till företagande. År 2010 
startades 66 681 nya företag i Sverige, vilket innebar en ök-
ning med 12 procent jämfört med 2009. Dessa nystartade 
företagen sysselsatte totalt 117 419 personer (hel-, deltid in-
klusive arbetande ägare), en ökning med 21 procent jämfört 
med året innan. 

Ett sätt att mäta nyföretagandet är etableringsfrekvensen, det 
vill säga antalet nystartade företag per 1 000 invånare. I lan-
det som helhet startades år 2010 cirka 11,2 företag per 1 000 
invånare, där storstäderna drar upp genomsnittet avsevärt. 
Skellefteås nyföretagande, enligt detta mått, har ökat sedan 
år 2009 och uppgick år 2010 till 6,3 företag per 1 000 in-
vånare (totalt 280 företag). Det är fortfarande en relativt låg 
nivå i jämförelse med de andra kommunerna. Företagen som 
startades år 2011 sysselsatta totalt 582 personer i Skellefteå. 

GENERATIONSVÄXLING PÅ ARBETSMARKNADEN FRAM TILL ÅR 2025 
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företagSklimat och kommunjämförelSer

Det finns ett stort antal undersökningar som mäter kommunernas 
företagsklimat. Dessa undersökningar genomförs av olika aktörer 
med skiftande motiv och det är omtvistat hur man mäter företags-
klimat. Det skiljer även stort mellan vilka metoder och indikatorer 
som används. Därför kan resultaten för en enskild kommun variera 
kraftigt mellan de olika undersökningarna. 

Sveriges kommuner och landsting, SKL, har i en rapport (”Räkna 
Räkna Ranka”, 2010) granskat nio olika undersökningar. Man kon-
staterar där att undersökningarna oftast utgår från ett eller flera av 
följande tre perspektiv; kommunens attraktivitet för boende och 
företagande, företagarnas egna uppfattningar om företagsklimatet i 
kommunen och/eller hur bra det går för företagen i kommun. 

Förutsättningarna för att driva företag är mycket viktiga för alla 
kommuner, men en kommuns attraktivitet avgörs många gånger av 
faktorer som kommunen inte råder över eller där förutsättningarna 
kommuner emellan ser väldigt olika ut. Nedan nämns några under-
sökningar, varav de två sistnämnda är med bland de som SKL har 
rankat högst i sin jämförelse. 

Företagarna och affärs- och kreditupplysningsföretaget UC: 
”Årets Företagarkommun”
Företagarna och UC utser varje år ”Årets Företagarkommun”. Syftet 
är att uppmärksamma de kommuner där företagandet utvecklats 
bäst under det gångna året. Detta är ingen rankning av företags-
klimat, utan bygger på förändring av genomsnittlig omsättning, 
andel företag med ökad omsättning, förändring av genomsnittligt 
resultat, andel företag med förbättrat resultat, andel med stärkt kre-
ditvärdighet samt förändrat antal aktiebolag i kommunen. Eftersom 
”Årets Företagarkommun” mäter tillväxten under ett enskilt år kan 
en kommun få en låg placering ett år, och en mycket hög placering 
nästa år.

Resultat: År 2012 hamnade Västerbotten på första plats av alla län, 
upp sju placeringar från fjolåret. Den bästa kommunen i Västerbot-
ten 2012 var Skellefteå. Inom tre av de fyra kategorier som ingår ran-
kas kommunen bland de 100 främsta i landet. Skellefteå låg bäst till i 
kategorin omsättningstillväxt, där kommunen hade den 36:e högsta 
tillväxttakten i riket. Hela 62 procent av kommunens aktiebolag  
redovisade en ökad omsättning samtidigt som företagen uppvisade 
en genomsnittlig omsättningsökning på 11 procent jämfört med 
föregående år. Skellefteås ranking har stadigt gått uppåt, från plats 
198 i riket år 2008, till plats 28 i riket år 2012.

Stockholm Business Alliance (SBA) och Business Region Göteborg (BRG): 
”NKI-undersökning om kommunernas service till företagen”
Syftet med undersökningen är att fånga upp företagarnas syn-
punkter i frågor som rör kommunernas myndighetsroll och 
identifiera möjliga förbättringsområden. Undersökningen fokuserar 
på näringslivets kontakter med kommunerna i deras roller som 
myndighetsutövare. Fördelen med undersökningen är att frågorna 
enbart avser verksamheter som kommunerna har ett tydligt eget an-
svar för och att det enbart är de företagare som varit i kontakt med 
de olika förvaltningarna som svarar på enkäten. En viktig slutsats i 
undersökningen är att kommunernas strukturella förutsättningar 
spelar mycket liten roll för resultaten. Det finns få samband mellan 
kommunernas resultat och strukturella faktorer som till exempel 
geografiskt läge, politisk majoritet eller kommuntyp. Nackdelen 
med undersökningen är att företagarnas bedömning av servicen är 
nära förknippad med utfallet av ärendet. För mellanstora och större 
kommuner påverkar detta dock inte helhetsbetygen. En annan 
nackdel är att undersökningen mäter en begränsad del av det som 
utgör en kommuns företagsklimat.

Resultat: Skellefteå rankades som nr 97 av 166 kommuner år 2011. 
Totalt NKI för Skellefteå var 65. Medel-NKI för alla deltagande 
kommuner var 66.

Svenskt Näringsliv, ”Lokalt företagsklimat”
Undersökningen består av totalt 18 faktorer som viktas olika tungt. 
Den tyngst vägande delen i rankingen är företagens sammanfattan-
de omdöme om företagsklimatet i kommunen. Den frågan utgör 
1/3 av rankingen. Dessutom vägs ett antal strukturella förutsätt-
ningar (kommunalskatt, andel i arbete m.fl faktorer) in i resultaten. 
Undersökningen innefattar ett basblock med sex statistikfaktorer, 
enkätsvar från företagarna (11 frågor i enkäten) samt företagens 
sammanfattande omdöme om det lokala företagsklimatet (en fråga 

i enkäten). Enligt SKL visar Svenskt Näringslivs studie framförallt 
var de strukturella förutsättningarna för företagande är bra. En stor 
lokal arbetsmarknadsregion med högutbildade människor och bra 
infrastruktur skapar bra förutsättningar för att driva företag och 
etablera sig. Utifrån de erfarenheter och den kunskap som SKL har 
om medlemmarna speglar Svenskt Näringslivs enkätblock relativt 
bra vilka kommuner som har ett bra respektive mindre bra företags-
klimat. Denna uppfattning förstärks av att politiker och företagare 
i stora drag har en samstämmig bild av den egna kommunens 
företagsklimat. Undersökningen genomförs vartannat år.

Nackdelarna med undersökningen är att den anses övervärdera 
många förorts- och pendlingskommuners företagsklimat. Att ha 
goda förutsättningar är inte samma sak som att kommunen på ett 
bra sätt arbetar för att förbättra det lokala företagsklimatet. En an-
nan nackdel är att företag som aldrig varit i kontakt med kommu-
nen svarar på frågor om bl.a. attityder, bemötande och effektivitet.

Resultat: SKL rekommenderar medlemmarna att använda resul-
taten från Svenskt Näringslivs enkät till företagarna som mått på 
företagsklimatet i kommunen istället för den officiella rankningen 
från Svenskt Näringsliv. I enkätdelen av rankingen hamnade Skel-
lefteå år 2012 på plats 22 i Sverige när det gäller tele- och it-nät, på 
plats 102 vad gäller medias attityder och på plats 168 på tillgång 
till kompetens. I resterande 9 frågor hamnade Skellefteå på plats 
202–290 i landet.

Sammanfattande SlutSatSer:  
näringSliv och arbetSmarknad

Skellefteå har ett starkt men konjunkturkänsligt näringsliv, vilket 
till stor del beror på en hög andel sysselsatta inom externmarknads-
orienterade och konkurrensutsatta branscher. Näringslivets styrka 
har tydligt manifesterats genom en stark sysselsättningsutveckling 
2004–2007 och under 2010, samt genom en förvärvsfrekvens som 
sedan 2002 har varit högre än i riket. De nya arbetstillfällena har 
framför allt tillkommit inom företagssektorn (inkl kommunala  
bolag), som under 2000-talet växt med 6,3 procent, eller nästan  
1 300 arbetstillfällen. I privat sektor handlar det sammantaget om 
verksamheter inom handel, restaurang och andra besöksnärings-
relaterade branscher. En betydande utmaning inför framtiden är 
dock kompetensförsörjningen och generationsväxlingen. En av de 
viktigaste åtgärderna kommer att vara att ta tillvara kompetensen 
hos den växande gruppen utrikes födda och ungdomar som idag 
hamnar utanför arbetsmarknaden. En annan utmaning är att öka 
nyföretagandet som idag är lågt jämfört med jämförbara kommuner.
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Befolkning, 
bostäder och 
inkomster
Under 2000-talet har hälften av landets kommuner minskat i befolkning. 
I Västerbotten och Norrbotten minskade 26 av 29 kommuner sitt invånarantal. 
Även i Skellefteå har befolkningsunderlaget minskat, om än marginellt. 
Huspriserna i Skellefteå har ökat i paritet med riket och medelinkomsten har 
ökat mer än riket.
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BEFOLKNINGSSTRUKTUREN ÅR 2011, 0–74 år
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befolkningenS utbildningSnivå

Kraven på utbildning blir allt tydligare för att kunna 
konkurrera om en plats på den alltmer kompetenskrävande 
arbetsmarknaden. Ett generellt mönster i landet är att be-
folkningens utbildningsnivå är starkt kopplad till det lokala 
utbudet av högre utbildning. Universitets- och högskoleorter 
samt vissa närliggande kommuner har ofta en betydligt 
högre andel högutbildade än övriga kommuner. 

År 2011 hade 19,6 procent av Skellefteåborna en efter- 
gymnasial utbildning på minst 3 år, en ökning med drygt  
58 procent under 10 år. Utbildningsnivån i Skellefteå och 
Örnsköldsvik har stigit mest av alla jämförda kommuner, 
t.o.m. mer än i riket motsvarande period. Denna utveckling 
kan för Skellefteås del förväntas fortsätta i takt med att cam-
pus växer och utbildningsutbudet ökar. Konkurrensen om 
studenter kommer dock att öka mellan lärosätena framöver, 
vilket kan bli en särskilt stor utmaning för ”utlokaliserade” 
campus ifall utvecklingen leder till centraliseringstendenser 
inom den högre utbildningen.

Ingen av de jämförda kommunerna har en högskola eller 
universitet och samtliga har utbildningsnivåer klart under 
riksnivån. Det finns dock två undantag. Det ena är Sundsvall, 
med Mittuniversitet, som också ligger något högre. Det andra 
är Borlänge, med Högskolan i Dalarna, men som har lägst 
andel högutbildade av de jämförda kommunerna.

övergång från gymnaSiet till högSkolan

Övergången till högskolestudier har under 2000-talet varie-
rat en hel del mellan åren, något som vanligtvis följer kon-
junkturen. Vid högkonjunktur när det finns fler jobb brukar 
antagningarna till högskolan vara lägre, och vice versa.

Den stora expansionen av högskolor och universitet har 
resulterat i att många i den yngre generationen idag har en

ANDELEN HÖGUTBILDADE, UTVECKLING 2001–2011
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högskoleutbildning. Samtidigt har föräldrarnas utbildnings-
bakgrund och tillgång till högre utbildning på hemorten 
fortfarande stor betydelse för ungdomarnas benägenhet att 
studera vidare. 

I diagrammet visas andelen unga som läser vidare inom tre 
år efter avslutat gymnasium. Nivåerna varierar en hel del 
mellan åren. Detta är särskilt tydligt i Skellefteå, som gått 
från 46 procent år 2002, ner till 35 procent år 2008, för att 
sedan öka övergångsfrekvensen till drygt 40 procent år 2011. 
Konjunkturen har tillsynes en stor inverkan. Sedan botten-
noteringen år 2008 har övergången till högre studier ökat 
mest i Skellefteå av de jämförda kommunerna.

ÖVERGÅNG TILL HÖGSKOLA INOM TRE ÅR EFTER AVSLUTAD 
GYMNASIEUTBILDNING, FÖRÄNDRING 2002–2011
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befolkningSutveckling

Sveriges befolkning har ökat med drygt 1 150 000 invånare  
de senaste 30 åren, vilket är en ökning med nästan 15 procent. 
Utan inflyttning från andra länder under dessa 30 år hade 
Sverige knappt haft någon befolkningstillväxt över huvudta-
get; immigrationsnettot står för över 70 procent av tillväxten, 
medan födelsenettot står för resterande 30 procent. En annan 
stark trend är inflyttningen till storstadsområden. Enligt ny 
statistik från Eurostat är Sverige det land i EU som haft den 
allra starkaste urbaniseringstrenden sedan 2005. 

Befolkningen i Skellefteå uppgick vid årsskiftet 2011/2012 
till 71 580 personer, en minskning med 0,6 procent under en 
tioårsperiod. Denna utveckling har dock inte varit konstant; 
under perioden 2004–2007 ökade Skellefteås befolkning 
med lite drygt 300 personer, för att sedan minska igen. Un-
der år 2011 blev skellefteborna 62 färre till antalet. Det beror 
framför allt på ett negativt inrikes flyttnetto (-394 personer) 
och ett negativt födelsenetto (-125 personer), som delvis 
kompenseras av ett positivt invandringsnetto (+457 personer) 
till kommunen. Inflyttningen är störst från (i ordningsföljd) 
utlandet, Umeå, Stockholm och Luleå medan utflyttningen 
är störst till Umeå, utlandet, Stockholm och Luleå.

Av de jämförda kommunerna har Borlänge och i viss ut-
sträckning Lidköping och Sundsvall ökat kraftigt i befolk-
ning medan Piteå har haft en mer försiktigt positiv utveck-
ling. Örnsköldsvik har däremot tappat befolkning, i samma 
storleksordning som Skellefteå. Skellefteå och Örnsköldsvik 
har en liknande problematik när det gäller en kraftig netto-
utflyttning av personer mellan 19–25 år. Nettoutflyttningen 
av motsvarande grupp är exempelvis lägre i Sundsvall, vilket 
kan bero på Mittuniversitetet. Piteå gynnas troligtvis av 
närheten till arbetsmarknaden i Luleå. Flyttstatistiken vittnar 
om en positiv nettoinflyttning av barnfamiljer (åldern 30–40 
år samt 0–7 år).

BEFOLKNINGSUTVECKLING 2001–2011
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En del av skillnaden mellan befolkningsutvecklingen beror 
på storleken på omlandet runt centralorten. Förutsättning-
arna för befolkningsutveckling är mycket bättre i städer. I 
ett tioårigt perspektiv (2000–2010) har centralorterna vuxit 
i samtliga dessa kommuner. Folkmängden i kommunernas 
övriga tätorter, småorter och landsbygd har dock minskat 
sammantaget, med undantag för Sundsvall. I kommunerna 
Borlänge och Lidköping är andelen som bor i centralorten 
85 respektive 67 procent. Motsvarande andel för Skellefteå, 
som är en stor kommun till ytan, är enbart 46 procent i 
centralorten, vilket är den lägsta andelen bland de jämförda 
kommunerna. 

Skellefteå tätort har sammantaget vuxit med 3,3 procent, 
vilket nästan är lika mycket som Piteå tätort (3,4 procent). 
Däremot har folkmängden minskat mest i övriga kommu-
nen (-4,6 procent), vilket får ett särskilt stort genomslag på 
hela kommunbefolkningen på grund av den höga andel som 
bor utanför centralorten.

Det är dock inte enbart Skellefteå tätort som växer i kom-
munen. Under perioden 2002-2011 ökade befolkningen i 
Skellefteå centrala, Boliden, Bureå, Byske, Ersmark, Kåge, 
Medle och Skelleftehamn med totalt ca 1 450 personer. 
Samtidigt minskade befolkningen i Burträsk, Bygdsiljum, 
Drängsmark, Fällfors, Jörn, Klutmark, Kusmark, Lövånger, 
Ostvik, Stackgrönnan, Ursviken och Örviken med totalt 
ca 510 personer. Totalt sett ökade dessa tätorter med 940 
personer, eller +1,6 procent. Att Skellefteå har minskat i 
befolkning förklaras således av att landsbygden och en hel 
del mindre tätorter har drabbats hårt av vikande befolk-
ningsunderlag.

befolkningSStruktur

Skellefteå har en kraftig utflyttning i åldersgruppen 25–34 år, 
en utflyttning som börjar redan i 20-årsåldern (efter gymna-
siet). Detta ”tapp” håller sedan i sig. Även 35–44-åringarna 
(”återflyttarna”) är kraftigt underrepresenterade jämfört 
med riket, vilket innebär att allt för få väljer att återvända. 
Örnsköldsvik och Piteå har en liknande åldersstruktur och 
problematik.

Befolkningsstrukturen medför att medelåldern är två år högre 
i Skellefteå (43,1 år) än i riket (41,1 år) och lika hög som 
genomsnittet för Sveriges samtliga 290 kommuner. 
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boStadSpriSer

Fram till och med år 2007 ökade villapriserna i riket, trots 
fortsatta räntehöjningar och ett relativt högt bostadsbyggande. 
Under år 2008 sjönk villapriserna något för att sedan öka igen. 
År 2011 kostade genomsnittsvillan i riket ca 2 180 000 kr vid 
försäljning. 

I Skellefteå kommun var genomsnittspriset för en villa ca 
1 061 000 kr. De mest attraktiva områdena var S:t Olov och 
Skellefteå landsförsamling, där man fick betala i genomsnitt 
ca 1 320 000 respektive 1 470 000 kr för ett hus. Bland 
övriga församlingar i kommunen varierar genomsnittspriset 
mellan ca 260 000 och 820 000 kr. Antalet försäljningar är 
dock lågt i vissa församlingar, vilket gör att de genomsnittliga 
priserna varierar en hel del över åren.

Finanskrisen innebar ett avbräck i prisutvecklingen i många av 
landets kommuner, så även i Skellefteå. De senaste två åren har 
dock prisökningen tagit någorlunda fart igen. Genomsnitts-
priset för en villa Skellefteå steg med ca 100 000 kr mellan 
åren 2009–2010, och låg förhållandevis stabilt under 2011.

Husköp har varit en lönsam investering i Skellefteå de se-
naste åren. Medan villapriserna i riket ökade med 37 procent 
mellan åren 2005-2011 och var motsvarande ökning 41 
procent i Skellefteå. Det är en betydligt starkare utveckling 
än i flera jämförbara kommuner som Piteå, Sundsvall och 
Örnsköldsvik.
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Även bostadsrättspriserna i riket sjönk något under 2008, 
för att sedan öka igen. År 2011 kostade den genomsnittliga 
bostadsrätten i riket ca 23 000 kr/kvm vid försäljning.  
I Skellefteå kommun var genomsnittspriset ca 5 900 kr/kvm. 
De församlingar som hade högsta snittpriserna var S:t Olov  
(ca 6 700 kr/kvm) och Skellefteå Landsförsamling  
(ca 4 500 kr/kvm). I övriga församlingar skedde endast 

enstaka försäljningar av bostadsrätter. Medan villapriserna 
i Skellefteå kommun stod stilla mellan 2010-2011, ökade 
bostadsrättspriserna kraftigt.
 
Lägenhetspriserna har i riket som helhet ökat med 54 procent 
mellan åren 2005–2011, från i genomsnitt 970 000 kr till 
1 495 000 kr. Under samma period fördubblades genom-
snittspriset i Skellefteå, från i genomsnitt 203 000 kr till 
409 000 kr. Prisnivån i nästan alla jämförda kommuner har 
utvecklats starkare än riket, särskilt i Borlänge där bl.a. bristen 
på lägenheter anges som en orsak.

PRISUTVECKLINGEN FÖR BOSTADSRÄTTER (KR/KVM)  
2005–2011
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boStadSbyggande

Bostadsbyggande är viktigt ur ett tillväxtperspektiv. För 
att en kommun ska vara attraktiv behövs bostäder för alla 
faser i livet, för olika hushållstyper och för människor med 
varierande inkomster. Nyproduktion kan också sätta igång 
flyttkedjor (”vakanskedjor”) som skapar nya utrymmen på 
bostadsmarknaden medan det omvända, bostadsbrist, inne-
bär att rörligheten på bostadsmarknaden minskar.

Under den senaste tioårsperioden har bostadsproduktionen 
i Skellefteå varit mycket låg. I genomsnitt har det endast 
byggts ett 20-tal bostäder per år, vilket utslaget på ca 70 000 
invånare innebär en låg byggtakt. Tidigare års överskott på 
lägenheter har vänt och nu råder i centrala Skellefteå en viss 
bostadsbrist, vilket även avspeglar sig i att bostadspriserna 
har stigit kraftigt. 

Baserat på nuvarande befolkningsstruktur, efterfrågan på 
bostadsmarknaden samt visionen om att bli 80 000 invånare 
till år 2030 bedöms det finnas ett behov av att bygga 1 000 
bostäder i småhus och 2 000 bostäder i flerfamiljshus. 

PRISUTVECKLINGEN FÖR BOSTADSRÄTTER (KR/KVM)  
2005–2011
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Sammanräknad förvärvSinkomSt och 
medelinkomSt

En viktig indikator på utvecklingen i ett tillväxtperspektiv 
är hur inkomsterna utvecklas i en kommun. Befolkningens 
inkomster är grunden för den kommunala ekonomin, genom 
kommunalskatten, och för tillväxten inom lokalmarknadsbe-
roende branscherna såsom handel och service. Skelleftebornas 
totala förvärvsinkomster år 2010 uppgick till nästan 13,5 
miljarder kronor. Under en tioårsperiod har förvärvsinkoms-
terna ökat med 3,6 miljarder eller 37 procent, samtidigt som 
inflationen endast uppgick till 16,4 procent.

Medelinkomsten i riket varierar avsevärt mellan olika  
kommuner och ökade år 2010 mest i ett antal storstadsnära 
förortskommuner. I botten ligger ett antal glesbygdskom-
muner i Mellansverige, men även några skånska kommuner, 
däribland Malmö som faktiskt har landets tredje lägsta medel-
inkomst. Medelinkomsten år 2010 i riket var ca 265 000 kr 
och i Skellefteå uppgick den till 260 000 kr. Utvecklingen 
under 2000-talet var förhållandevis jämn bland de jämförda 
kommunerna – men medelinkomsten i Skellefteå ökade mest 
av alla under åren 2006-2010.

FÖRÄNDRINGEN I MEDELINKOMST (PERSONER 20–64 år) 
2000–2010
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Sammanfattande SlutSatSer: 
befolkning, boStäder och inkomSter

Befolkningsutvecklingen i Skellefteå har varit svagt negativ 
under 2000-talet, främst på grund av att inflyttningen från 
andra kommuner varit lägre än utflyttningen. Befolknings-
utvecklingen är förhållandevis konjunkturkänslig, eftersom 
folkmängden ökade något under högkonjunkturen och 
minskade under lågkonjunkturerna. Skellefteås befolknings-
utveckling i förhållande till andra jämförbara kommuner 
är emellertid inte lika svag när hänsyn tas till att andelen av 
kommunbefolkningen som bor i centralorten är väsentligt 
lägre jämfört med i de andra kommunerna.

Det finns flera kurvor som pekar i rätt riktning. Utveck-
lingen av medelinkomsten har legat något över utvecklingen 
i riket. Antalet högutbildade ökade med 58 procent mellan 
2001–2011, vilket är högre jämfört med riket och jämförbara 
kommuner. När det gäller övergångsfrekvensen från gymna-
sieskolan till högskolan ligger Skellefteå sämre till, men här 
har konjunkturläget en stor påverkan. Prisutvecklingen på vil-
lor och bostadsrätter har varit i paritet med riket och de flesta 
jämförda kommuner. Bostadsbyggandet har däremot varit 
klart lägst i Skellefteå, vilket är ett problem då kommunen 
har som ambition att växa.
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Levnads- 
förhållanden
Skellefteå är en trygg kommun att bo i, med låg brottslighet och sjunkande 
ohälsotal. En av kommunens viktigaste utmaningar är att få bukt med 
arbetslösheten som finns hos ungdomar och utrikesfödda i Skellefteå. I det 
här avsnittet presenteras några indikatorer på de sociala förhållandena i 
Skellefteå och jämförda kommuner. Det är svårt att ge en heltäckande bild 
av hur invånare och kommuner ”mår”, men faktorer som medellivslängd, 
arbetslöshet, ohälsa och kriminalitet ger ändå en bild av läget.
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medellivSlängd

Medellivslängden i Sverige är 83,4 år för kvinnor och 79,4 
år för män. Skellefteåborna har en marginellt lägre medel-
livslängd; 83 år för kvinnor och 79 år för män. Bland övriga 
kommuner i jämförelsen utmärker sig särskilt Borlänge med 
en hög medellivslängd för män, Örnsköldsvik med en hög 
medellivslängd för kvinnor, och Sundsvall med en medellivs-
längd betydligt under riket för både kvinnor och män. Lägst 
medelålder i Sverige har Ljusnarsbergs kommun i Bergslagen, 
där medellivslängden för män är 74,6 år.

MEDELLIVSLÄNGD (GENOMSNITT FÖR 2007-2011)

79,0 

83,0 

79,7 

82,9 

79,3 

83,3 

78,9 

82,7 

78,3 

82,5 

78,7 

83,7 

79,4 

83,4 

75,0 

76,0 

77,0 

78,0 

79,0 

80,0 

81,0 

82,0 

83,0 

84,0 

85,0 

Män Kvinnor 

Skellefteå 
Borlänge 
Lidköping 
Piteå 
Sundsvall 
Örnsköldsvik 
Riket 

Återstående medellivslängd i antalet år för 0-åringar

arbetSlöShet

Arbetslösheten ökade i Sverige under 2000-talets första hälft. 
Denna trend vände år 2006 och arbetslöshetstalen minskade 
kraftigt år 2007, då landet upplevde en konjunkturtopp. 
Arbetsmarknaden fortsatte att utvecklas positivt även under 
inledningen av 2008 – med en viss brist på arbetskraft inom 
flera branscher samt en minskande arbetslöshet inom utsatta 
grupper som ungdomar och utrikes födda. Efter detta följde 
en avmattning i spåren av finanskrisen och en vikande 
konjunktur med fler varsel och arbetslöshet, inte minst i 
industrilän och i Norrland. 

Under år 2008 ökade den öppna arbetslösheten (med cirka 
en procentenhet) – till drygt 200 000 personer vid årets slut. 
Ökningen gällde merparten av de svenska kommunerna. 
Det var dock inte förrän under senare delen av 2008 som 
antalet inskrivna vid Arbetsförmedlingen började öka och 
arbetslösheten steg. 

Även Skellefteå drabbades hårt i finanskrisens spår. Andelen av 
befolkningen som var inskriven vid Arbetsförmedlingen (inkl 
personer i åtgärder) steg kraftigt, från 4,6 procent år 2007 till 

8,9 procent år 2010. Den negativa trenden kunde dock brytas 
betydligt snabbare i Skellefteå än i de jämförda kommunerna. 
År 2011 vände utvecklingen i Skellefteå och andelen inskrivna 
vid Arbetsförmedlingen sjönk till 7,7 procent.

ARBETSSÖKANDE OCH PERSONER I PROGRAM MED  
AKTIVITETSSTÖD INSKRIVNA VID ARBETSFÖRMEDLINGEN,  
16–64 år, FÖRÄNDRING 2001–2011
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Skellefteå har under hela 2000-talet haft en hög ungdoms-
arbetslöshet. Andelen ungdomar inskrivna vid Arbetsför-
medlingen (inkl personer i åtgärder) var under decenniets 
första hälft nästan dubbelt så hög som riket men ungefär på 
samma nivå som i Piteå. Ungdomsarbetslösheten sjönk sedan 
drastiskt mellan åren 2006-2007. Finanskrisen drabbade 
sedan Skellefteås ungdomar hårt. Enbart under år 2009 ökade 
ungdomsarbetslösheten med åtta procentenheter. Under 2010 
mattades ökningen av och år 2011 sjönk ungdomsarbetslös-
heten till 16,1 procent. 

ARBETSSÖKANDE OCH PERSONER I PROGRAM MED  
AKTIVITETSSTÖD INSKRIVNA VID ARBETSFÖRMEDLINGEN,  
18–24 år, FÖRÄNDRING 2001–2011
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ohälSan minSkar i Skellefteå 
– likSom i hela riket

Ett centralt mål på flera nivåer i samhället har de senaste 
åren varit att minska den så kallade ohälsan. Kostnaden för 
samhället och den enskilde är betydande. Ohälsan mäts något 
förenklat som det samlade antalet sjukdagar (i huvudsak 
individer med sjuk- eller aktivitetsersättning) dividerat med 
antalet individer i åldern 20–64 år – alltså ett slags genom-
snittligt mått på hur många dagar vi är sjukskrivna eller 
förtidspensionerade per år. 

Detta mått har minskat drastiskt i hela landet under ett halvt 
decennium och var år 2010 nere i 29,6 dagar per person 
och år. Även i Skellefteå har ohälsan framgångsrikt minskats, 
procentuellt sett mest av de jämförda kommunerna. År 2010 
hade Skellefteå ett ohälsotal på ca 39 dagar som minskade till 
35,4 dagar till år 2011.

Även om minskningen berör både kvinnor och män var 
skillnaderna fortsatt stora. År 2010 var ohälsotalet 48 dagar 
för Skellefteås kvinnor, medan det för männen uppgick till 
31. Skillnaden är inget unikt för Skellefteå, utan detsamma 
gäller för riket.

Skälet till att ohälsotalet minskat är svårt att fastställa.  
Orsakerna kan vara allt från tillämpning av försäkrings-
kassans regler till stora arbetsgivares arbete för att minska 
ohälsan. Det kan dock konstateras att ohälsotalet inte följer 
konjunkturcyklerna lika tydligt som arbetslösheten.

OHÄLSOTALET 2000–2010
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brottSlighet

Trygghet är en viktig faktor för att skapa en attraktiv livs-
miljö i en kommun. En del i denna trygghet är en låg san-
nolikhet att man blir utsatt för brott. Ett sätt att mäta detta 
är antalet anmälda brott per 100 000 invånare, vilket är den 
definition som används av Brottsförebyggande Rådet. 

År 2010 var det genomsnittliga antalet anmälda brott per 
100 000 invånare i riket cirka 14 600. Det var en ökning 
med cirka 7 procent sedan år 2000. Högst kriminalitet i 
riket finns i storstäderna där vissa kommuner normalt har 
mer än 20 000 anmälda brott per 100 000 invånare.

Sett till den låga risken att bli utsatt för brott är Skellefteå en 
trygg kommun. Skellefteå hade år 2010 ca 8 500 anmälda 
brott per 100 000 invånare, en låg nivå som Skellefteå har 
legat på hela 2000-talet. År 2010 var den anmälda brottlig-
heten dessutom den lägsta i Skellefteå under hela decenniet.

ANMÄLDA BROTT 2000–2010 

0 

2 500 

5 000 

7 500 

10 000 

12 500 

15 000 

17 500 

20 000 

22 500 

25 000 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Lidköping 
Skellefteå 

Sundsvall 

Borlänge 

Örnsköldsvik 

Riket 

Piteå 

Antal anmälda per 100 000 invånare  

 

Sammanfattande SlutSatSer: 
levnadSförhållanden

Medellivslängden, arbetslöshetsnivån, ohälsotalet och  
kriminaliteten ger ingen heltäckande bild av levnadsför-
hållandena i en kommun, men ändå en indikation på hur 
invånarna ”mår”. 

Skellefteå är jämförelsevis en trygg kommun att bo i, vilket 
antalet anmälda brott per 100 000 invånare indikerar! Ana-
lysen visar också att medellivslängden för kvinnor och män i 
Skellefteå i huvudsak ligger i nivå med riket. Med undantag 
för Piteå är dock ohälsotalet högst av alla jämförda kommu-
ner. Å andra sidan har Skellefteå haft den mest gynnsamma 
utvecklingen av ohälsotalet räknat i procent. Arbetslösheten, 
och i synnerhet ungdomsarbetslösheten, är jämförelsevis 
hög i Skellefteå. Även om ungdomsarbetslösheten varierar 
från år till år gäller skillnaderna över hela tidsperioden, vilket 
indikerar på ett strukturellt problem. En viktig åtgärd är 
att stimulera framväxten av arbetstillfällen i branscher som 
ofta sysselsätter många unga, såsom detaljhandeln och andra 
verksamheter inom besöksnäringen. 
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Investeringar 
för tillväxt
Under en längre tid har investeringar för tillväxt varit en stor fråga i Skellefteå, 
särskilt vad gäller transportinfrastruktur, högre utbildning och bostadsbyggande. 
Diskussionen och processerna kring Norrbotniabanan har pågått i många år, 
liksom den nya E4-sträckningen som nu blir av i och med Skellefteåpaketet. 
Efter ett decennium med begränsad nybyggnation tas nu också de första 
spadtagen för ett hundratal nya lägenheter. 
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tillgänglighet

Ett väl fungerande transportsystem är ett viktigt bidrag 
till ett attraktivt Skellefteå. Kommunen har ett mycket 
strategiskt läge vid E4 och väg 95/372, med egen hamn, 
egen flygplats och järnvägsförbindelse till Stambanan genom 
övre Norrland. Ett resecentrum är under planering, vilket 
kommer att knyta ihop de olika trafikslagen och förbättra 
förutsättningarna för kollektivtrafiken.

En utmaning för Skellefteå liksom för större delen av 
norra Sverige är att de långa avstånden starkt begränsar 
möjligheterna att skapa större sammanhängande arbets-
marknadsregioner. Detta illustreras av bilden nedan, som 
visar tillgängligheten (närheten) med bil till olika stora 
tätorter inom 45 minuters restid. För att överbrygga dessa 
avstånd behövs snabbare och effektivare kommunikatio-
ner. Här skulle särskilt Norrbotniabanan få stor betydelse 
för städerna längs norra norrlandskusten, eftersom den i 
stort sett skulle innebära halverade restider. Även bättre 
vägförbindelser kommer att bidra till att i högre grad knyta 
samman orterna.

inveSteringar i järnväg och reSecentrum

Skellefteå kommun har en ambition att skapa persontrafik 
på järnväg till Skellefteå. I centrum planeras även ett nytt 
resecentrum, där persontrafiken på järnväg ska samordnas 
med kollektivtrafiken per buss. 

Norrbotniabanan – 27 mil planerad järnväg mellan Umeå 
och Luleå – skulle i första hand förstärka godstrafikens men 
även möjliggöra persontågtrafik mellan norrlandskustens 
städer. Det finns i nuläget inga beslut att Norrbotniabanan 
ska byggas, men att den finns med inom EU:s prioriterade 
infrastruktur satsningar (TEN-T) ger en tydlig bild att EU 
tycker att norra Sverige är en viktig utvecklingsnod i fram-
tiden. I kommunen har man i FÖP:en reserverat mark för 
Norrbotniabanan i de östra delarna av Skellefteå tätort. 

flygkommunikationer

Under senare år har Skellefteå haft en stark utveckling av 
flygkommunikationerna. I dagsläget har flygplatsen fem 
destinationer; Stockholm, Egypten, Grekland, Spanien och 
Turkiet. År 2011 hade flygplatsen det största passagerar- 
antalet på 20 år; nästan 248 000 passagerare. Samma år 
slog även charterresandet rekord; ca 30 000 passagerare, 
nära tre gånger så många resenärer som åren dessförinnan.

Flera flygplatser i riket har återhämtat sig väl efter 2009 års 
finanskris. Av de jämförda flygplatserna står Skellefteå för 
den procentuellt sett största ökningen av antalet passagerare 
mellan åren 2010–2011. 

ANTAL FLYGPASSAGERARE (INRIKES OCH UTRIKES) 
2001–2011
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Skellefteåprojektet

Skellefteåprojektet, som innefattar både en ny E4-sträck-
ning och en rad åtgärder i det kommunala vägnätet, har 
som mål att skapa ett hållbart och effektivt trafiksystem 
med en säker och miljöanpassad användning. E4 dras om 
och placeras öster om dagens sträckning, För att få en fung-
erande trafikring runt centrum planeras även en bro över 
älven i Södra Lasarettsvägens förlängning. Ett byggande av 
centrumbron möjliggör att Parkbron kan omvandlas till en 
gång- och cykelbro. 

Flytten av E4:an beräknas minska trafiken i centrala  
Skellefteå samt öka trafiksäkerheten och effektivisera resan-
det. Det innebär större möjligheter att utveckla staden med 
mer och högre bebyggelse för näringsliv och bostäder. 

godStrafikSatSningar via hamn 
och på järnväg

Skellefteå hamn har en viktig roll i godstrafiken. Tillsam-
mans med järnvägen kan hamnen erbjuda näringslivet en 
rationell och effektiv godshantering, vilket på sikt skulle 
kunna minska andelen gods som hanteras med lastbil. 
Hamnen erbjuder framförallt goda möjligheter för trä-
varutransporter, containertrafik, produkter från mineral- 
utvinning och för vindkraftens utbyggnad. Det finns pla-
ner på en fortsatt expansion av terminal för godshantering 
till järnväg vid handelshamnen i Skelleftehamn. Skellefteå 
Hamn har även Sveriges största införsel av vindkraftverk 
och nya uppläggningsytor för vindkraftkomponenter  
kommer att anläggas.

cykelStrategi

Allt fler i Skellefteå börjar använda cykeln regelbundet vid 
resor till och från arbetet, skolan och på fritiden. För att 
ännu fler ska cykla måste de känna sig säkra i trafiken och 
Tekniska kontoret har därför tagit fram en cykelstrategi för 
Skellefteå kommun. 

framtidSvägen

Framtidsvägen är ett projekt som ska få fler att välja hållbara 
transporter. Genom att ta bussen, samåka, cykla eller gå till 
jobbet kan koldioxidutsläppen minskas. Hockey-bussen är 
en annan insats. Den gör det bekvämt att åka med buss till 
och från ishockeymatchen och undvika långa bilköer och 
isiga rutor. Hockeybussarna får fri passage för att undvika 
tidsödande köer.

SatSning på nytt huS för högre  
utbildning och nyföretagande 
Campusområdet i Skellefteå är idag ett attraktivt område 
för utbildning och nyföretagande. Förutom de offentliga 
verksamheterna finns 17 företag etablerade. Idag saknas 
dock expansionsutrymme för studentföretagen och med 
start 2013 kommer Fastighets AB Polaris att uppföra ett 
nytt kontorshus vid älven i 6 våningar. Tanken med huset 
är att det ska bli en plats där företagande, forskning och 
utbildning kan mötas. Sedan 2012 finns även CSI  
(Campus Skellefteå Innovation) på området. 

SatSningar på boStadSmarknaden

Behovet av äldreboende i Skellefteå ökar. Därför bygger 
Skebo nu ett boende med plats för 60 hyresgäster som är i 
behov av vård dygnet runt. Utöver att fylla behovet av an-
passat boende, innebär detta även att det frigörs lägenheter 
på annat håll i Skellefteå. Därmed stärks förutsättningarna 
för fler att hitta mer passande boende. 

De senaste tio åren har nyproduktionen av bostäder i 
Skellefteå varit låg. Nu bedöms efterfrågan på bostäder öka 
och ett bygge av 50 nya lägenheter har påbörjats i kvarteret 
Ringduvan mitt i Skellefteå. Lägenheterna beräknas vara 
klara våren 2014.

Mycket hög
Hög
Mellan
Låg
Mycket låg

Sammanfattande SlutSatSer:  
inveSteringar för tillväxt

Investeringar i transportinfrastruktur, högre utbildning samt 
ny- och ombyggnation av bostäder och kontor är viktigt för 
Skellefteås framtida tillväxtförutsättningar. De senaste åren 
har Skellefteås flygplats haft en stor ökning i antalet pas-
sagerare och det finns expansionsplaner i hamnen.  När det 
gäller övrig transportinfrastruktur finns ett antal planerade 
förändringar som kan få stor betydelse, däribland ett nytt 
resecentrum och omläggning av E4:an. Det innebär möjlig-
heter att utveckla staden med mer bebyggelse för näringsliv 
och bostäder. Efter ett decennium med begränsad nybyggna-
tion tas nu också de första spadtagen för ett hundratal nya 
lägenheter som kommer förbättra förutsättningarna för olika 
grupper på bostadsmarknaden. 

En utmaning för Skellefteå liksom för större delen av norra 
Sverige är att de långa avstånden begränsar möjligheterna 
att skapa större sammanhängande arbetsmarknadsregioner. 
Skellefteå ligger drygt 130 kilometer från arbetsmarknaden 
i Umeå och Luleå tätort. Norrbotniabanan skulle få stor 
betydelse för Skellefteå och de övriga städerna längs norra 
norrlandskusten, eftersom den i stort sett skulle innebära 
halverade restider. 
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avSlutande kommentarer

Denna rapport visar på utmaningar som är viktiga att 
bemöta och möjligheter som är viktiga att ta tillvara, för att 
kommunen ska nå målet om att bli 80 000 invånare till år 
2030. Två av de kanske mest centrala frågorna är att vända 
den negativa befolkningsutvecklingen och fortsätta stärka 
näringslivets förutsättningar att utvecklas. 

Befolkningen har minskat under 2000-talet i Skellefteå men 
trenden är trots allt positiv. Under åren 2004–2007 ökade be-
folkningen och under de senaste åren har befolkningstappet 
varit betydligt mindre än under senare delen av 1990-talet 
och inledningen på 2000-talet. Befolkningsminskningen, 
särskilt i 20–30-årsåldern, hör nära samman med tillgången 
till högre utbildning, arbetsmarknadsmarknadens funktion 
och tillgången på bostäder. Här kommer satsningarna på nya 
utbildningslokaler vid Campus Skellefteå och investeringar 
i nya bostäder att vara viktiga för att öka attraktiviteten och 
stärka Skellefteå som boendeort för unga. 

Skellefteå har idag en hög förvärvsfrekvens, som har ökat 
kraftigt under senare år och ligger på en högre nivå än i riket. 
En utmaning är dock att klara av att integrera de unga och ut-
landsfödda på arbetsmarknaden, inte minst för att klara av att 
möta framtida kompetensförsörjningsbehov. Därför är det vik-
tigt att det skapas nya arbetstillfällen inom branscher som ofta 
sysselsätter unga, såsom detaljhandeln och besöksnäringen. 

Det går bra för företagen i Skellefteå! År 2012 var Skellefteå 
den kommun som presterade bäst i Västerbotten i undersök-

ningen Årets företagarkommun. Hela 62 procent av kommu-
nens aktiebolag redovisade en ökad omsättning. Näringslivet 
har också återhämtat sig relativt snabbt efter finanskrisen, även 
om konjunkturläget framöver är mycket osäkert. En framtida 
utmaning är dock att få fler i Skellefteå att starta företag. För 
det behövs fler företagare, särskilt som många av dagens före-
tagare förväntas gå i pension under de kommande åren.

En viktig förutsättning för näringslivets fortsatta tillväxt 
är tillgången på högutbildad arbetskraft. Befolkningens 
utbildningsnivå i Skellefteå har särskilt de senaste åren 
utvecklats i en positiv riktning, en trend som kan förstärkas 
om fler attraktiva utbildningar erbjuds på campusområdet 
i Skellefteå. Konkurrensen om studenter kommer dock att 
öka mellan lärosätena framöver, vilket kan bli en särskilt stor 
utmaning för ”utlokaliserade” campus ifall utvecklingen leder 
till centraliseringstendenser inom den högre utbildningen

En annan viktig förutsättning för näringslivet är god infra-
struktur. Skellefteå kommun har redan idag ett väl utbyggt 
bredbandsnät och är bland de fyra bredbandstätaste kommu-
nerna i Sverige. Kommunen har också ett mycket strategiskt 
läge vid E4 och väg 95/372, med egen hamn, egen flygplats 
och järnvägsförbindelse till Stambanan genom övre Norrland. 
Nu planeras det även för ett nytt resecentrum, för att bättre 
knyta ihop de olika trafikslagen och förbättra förutsättning-
arna för kollektivtrafiken. 

För att stärka Skellefteå krävs många goda krafter och ett 
samspel mellan kommunen, näringslivet och campus. Till-
sammans kan vi se till att ge de goda idéerna plats i Skellefteå!



På www.skelleftea.se/skelleftea2030 kan du läsa mer.
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