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Abstract 
There is an urbanization trend in the world. Sweden is no exception. 
Today, approximately 85 percent of Sweden's population live in urban 
areas, which means that urbanization has grown considerably since the 
beginning of the 19th century when 90 percent of Sweden's population 
lived in rural areas. At the same time as urbanization has grown stronger, 
employment commuting, both within and across municipal boundaries, 
has increased. Improved infrastructure in the form of better road 
networks, faster and denser public transport and an increased number of 
passenger cars are all contributing factors to this.  
As an effect of the increased commuting, local labour markets have been 
expanded in many places and so-called regional enlargement has been 
created. 
 
The aim of this study is to map and analyse the development pattern, 
with the focus on the population, in the Umeå region during the period 
2000 to 2015. The purpose is also to discuss the development in the 
region and it’s connection to theories and the general development. 
 
The study is a descriptive quantitative study based on municipal statistics 
from SCB. The study describes population development in different 
demographic dimensions for all municipalities in the Umeå region. 
 
The study's results indicate that the Umeå region has had a positive 
development between 2000 and 2015, but the differences within the 
region are high. Umeå municipality is the municipality that had the 
strongest growth, while the surrounding municipalities had a weak, and 
in some cases also a negative development. You can see clear traces of 
urbanization in the region, not only Umeå municipality has had a 
positive development, but primarily Umeå city. 

 
 

Keywords: population development, urbanization, local labor markets, 
regional enlargement, growth poles 
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1. INLEDNING 
Det råder en urbaniseringstrend i världen och Sverige är inget undantag 
(Boverket 2017). Idag bor cirka 85 procent av Sveriges befolkning i 
tätorter, vilket innebär att urbaniseringsgraden har växt rejält sedan 
början av 1800-talet då 90 procent av Sveriges befolkning bodde på 
landsbygden (Svanström 2015 A). Enligt Boverket (2017) är det allt fler 
av Sveriges invånare som bor i storstäderna samt i de medelstora 
städerna med dess angränsande kommuner. Urbaniseringen handlar inte 
bara om att människor flyttar till tätorter, och framför allt städer utan 
även om andra demografiska delar så som ett ökat antal födda och en 
ökad invandring. Skillnaden mellan antalet födda och döda ger en så 
kallad naturlig befolkningsökning. En förklaring till detta är att det föds 
fler barn i tätorterna och städerna på grund av att det bor fler människor 
där och att det är en yngre befolkning än på lands- och glesbygden 
(Svanström 2015 B). Även invandringen är en bidragande faktor till 
urbaniseringen då majoriteten av de som invandrar bosätter sig i tätorter 
(Migrationsinfo.se 2016). Att en del byar växer befolkningsmässigt och 
över tid utvecklas till en tätort är en annan förklaring till den ökade 
urbaniseringen (Svanström 2015 B).  
  
Samtidigt som urbaniseringen har blivit starkare har även 
arbetspendlingen, både inom och över kommungränser, ökat (Boverket 
2005). En förbättrad infrastruktur i form av bättre vägnät, snabbare och 
tätare kollektivtrafik samt ett ökat antal personbilar är alla bidragande 
orsaker till detta (NUTEK 2001:7, Boverket 2005). Den ökade 
pendlingen har gjort att lokala arbetsmarknader på många håll har 
utvidgats, en så kallad regionförstoring har skapats (NUTEK 2001:7, 
Gren & Hallin 2013, Boverket 2005). Regionförstoring är ett politiskt mål 
där ett av syftena är att skapa lokala arbetsmarknader som är både 
fungerande och hållbara (Prop. 2001/02:04, Prop. 2008/09:35). Lokala 
arbetsmarknader har ofta en kommun, eller mer specifikt en stad, som 
fungerar som ett centrum i samhällsutvecklingen. För att en kommun 
ska klassas som ett centrum i en lokal arbetsmarknad krävs det att två 
kriterier uppfylls (SCB 2017 A). Dessa kriterier handlar om pendling över 
kommungränser samt befolkningsutveckling (SCB 2017 A). Genom att 
analysera befolkningsförändringarna i fyra olika delar; födda, döda, 
inflyttare samt utflyttare kan en djupare förståelse för en regions 
hållbarhet skapas (NUTEK 2001:8, Svanström 2015 B). Enligt uppsatta 
kriterier har antalet lokala arbetsmarknader minskat till antalet, detta 
som en konsekvens av att allt fler människor arbetspendlar mellan 
kommuner (Glesbygdsverket 2006). Rörlig arbetskraft är, enligt Sandow 
& Westin (2006) en förutsättning för att skapa en bättre matchning 
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mellan utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden, vilket i sin tur skapar 
starkare lokala arbetsmarknader.  
 
Umeåregionen är ett exempel på en lokal arbetsmarknad som har 
förstorats. Det som kännetecknar Umeåregionen är en, relativt sett, 
omfattande arbetspendling mellan dess självklara centrum Umeå 
kommun och dess kranskommuner samt ett formaliserat samarbete 
kommunerna emellan (Umeåregionen 2017). Samarbetet i 
Umeåregionen etablerades 1993 och omfattade då sex kommuner; 
Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs. Syftet 
med samarbetet är bland annat att skapa en god tillväxt och goda 
livsvillkor för alla kommuner i regionen (Umeåregionen 2017).  
 
De positiva effekterna av regionförstoring är ofta det som lyfts fram i 
studier och debatter. Studier om regionförstoringens negativa effekter 
har inte belysts i lika stor utsträckning och när de gjort det har det, 
framförallt, handlat om regionförstoringens konsekvenser på 
individnivå, i form av bland annat ekonomiska konsekvenser som ökade 
pendlingsavstånd medför och på miljö, i form av ökade koldioxidutsläpp. 
De studier som gjorts gällande regionförstoringens och pendlingens 
effekter på kommunnivå visar på att de flesta kommuner påverkas 
positivt, bland annat gällande arbetskraftsförsörjning och tillväxt (SKL 
2008). Det är därför intressant att studera vilka effekter 
regionförstoringen har på de kommuner som tillhör Umeås lokala 
arbetsmarknadsregion och om de positiva effekterna går att se även här.  
 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att, med fokus på befolkningen, kartlägga och 
analysera utvecklingsmönstret i Umeåregionen under perioden 2000 till 
2015. 
 

Frågeställningar:  
• Hur har folkmängden förändrats i regionens sex kommuner? 

• Hur har proportionerna i befolkningstal mellan Umeå kommun 
och kranskommunerna utvecklats? 

• Hur har olika delar av befolkningen utvecklats? 

• Vilken relativ betydelse har invandringen haft för de sex 
kommunerna? 

• Hur har inpendlingen till Umeå kommun från kranskommunerna 
förändrats? 
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2. TEORETISKA UTGÅNGPUNKTER & BAKGRUND        
I detta kapitel presenteras teorier och en nulägesbeskrivning kring 
urbanisering, migration, en åldrande befolkning samt tillväxtpoler. 
Vidare ges en bakgrundsbeskrivning till regionförstoring och lokala 
arbetsmarknader.  

2.1 Teoretiska utgångspunkter och nulägesbeskrivning 

2.1.1 Urbanisering 
Urbanisering beskriver vanligen den process som sker när människor 
flyttar från rurala till urbana områden (Newbold 2010, Svanström 2015 
A). Dock kan urbaniseringen även innebära hur storleken på 
befolkningen i städer och på landsbygd förhåller sig till varandra. 
Urbanisering innebär nämligen inte enbart att människor flyttar från 
landsbygden till städer utan även att tätorterna växer genom ökad 
invandring och ett ökat antal födda (Svanström 2015 A, Svanström 2015 
B). Idag sker dock inte den största urbaniseringen i de stora städerna 
utan urbaniseringen är mer koncentrerad till de stadsnära tätorterna 
(SKL 2015).  

Migrationsflödena från landsbygd till tätort är inte lika starka längre och 
idag finns det fler faktorer som kan förklara den pågående 
urbaniseringen. En av dessa faktorer är födelsenettot (Svanström 2015 
B). För att en kommun ska kunna ha en naturlig befolkningstillväxt krävs 
att födelsenettot är positivt. Kommuner som har ett negativt födelsenetto 
har ofta även en befolkningssammansättning där antalet unga är för få 
och antalet äldre för många vilket leder till ett högre antal döda än i 
kommuner med en yngre befolkning (SKL 2015, Svanström 2015 B). 
Detta hänger ihop med nettoutflyttningen då det främst är unga vuxna 
som flyttar till städer och tätorter samtidigt som den äldre befolkningen 
väljer att stanna kvar på lands- och glesbygd (SKL 2015). Att jobben ofta 
finns i städerna och att människor flyttar på grund av arbete är en annan 
bidragande orsak till urbaniseringen (SKL 2015).  

En ytterligare orsak till urbaniseringen är, som tidigare nämnts, 
invandringen. Många invandrare bosätter sig i tätorterna och en stor del 
av gruppen invandrare är i yrkesverksam ålder (Bergström 2015, Lindh 
2008). Då fertilitetsnivån ofta är högre i utvecklingsländerna än i Sverige 
kan även invandringen bidra till ett ökat födelsenetto i tätorterna 
(Newbold 2010).  

2.1.2 Migration  
Ravenstein, en geograf som var verksam i Storbritannien på 1800-talet, 
utvecklade flera migrationslagar som länge legat till grund för forskning 
och teoribildningar kring migrationer (Newbold 2010, Samers 2010). 
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Ravenstein menade att människor oftast flyttar korta sträckor och att de 
som flyttar längre ofta flyttar till en större stad samt att de som bor på 
landsbygden flyttar oftare än de som bor i städer (Samers 2010). 
Ravenstein menade också att det främst är unga människor utan barn, 
samt att fler kvinnor än män migrerar (Samers 2010).  
 
En utveckling av Ravensteins migrationslagar är de så kallade push- och 
pullfaktorerna (Newbold 2010). Pushfaktorer är sådana faktorer som får 
människor att flytta från en plats. Dessa orsaker kan exempelvis vara 
arbetslöshet, vantrivsel på platsen eller att avståndet till familjen upplevs 
för långt (Lundholm 2007). Pullfaktorer är faktorer som får människor 
att flytta till en plats som exempelvis nytt arbete, bättre boende eller det 
sociala nätverket (Samers 2010).  
 
Zelinsky (1971) menade att alla länder går igenom olika stadier när det 
kommer till migration och Sverige, som är ett välutvecklat land, har 
enligt Zelinsky (1971) passerat det andra stadiet som präglas av en kraftig 
migration från rurala till urbana områden och befinner sig i det tredje 
och fjärde stadiet. I dessa stadier migrerar människor på grund av andra 
orsaker än ekonomiska och flyttningar inom eller mellan städer tenderar 
att vara det vanliga (Zelinsky 1971). Detta är något som även andra 
studier har visat. Idag värderar människor sitt boende allt högre och så 
länge det finns goda kommunikationer så är närhet till natur, kultur och 
fritidsaktiviteter viktigare än närhet till arbetet för många (Johansson, 
Nygren & Wictorin 2004, Fischer & Malmberg 2001).  
 

Flyttningsmönstret ändras beroende på i vilket skede i livet människor 
befinner sig samt hur starka band en person har till en plats (Fischer & 
Malmberg 2001). Unga vuxna är de som tenderar att flytta mellan 
regioner medan äldre har en lägre benägenhet att flytta och gärna 
stannar kvar på samma plats. Detta skapar en skev 
ålderssammansättning i kommuner, vilket påverkar försörjningsbördan 
(Johansson, Nygren & Wictorin 2004). Fischer & Malmberg (2001) 
menar att sannolikheten att en person flyttar minskar i takt med tiden en 
person bott på platsen. Detta beror bland annat på att de som inte trivs 
flyttar ganska omgående, att boendeplatsen är en del av en människas 
identitet samt att många hinner få ett känslomässigt förhållande till 
platsen.  
 
När det gäller invandrares flyttmönster skiljer det sig åt beroende på av 
vilken anledning personen invandrat. Gemensamt för de flesta 
invandrarna är att de flyttar flertalet gånger den första tiden i Sverige. 
Dock är det flyktinginvandrarna som tenderar att stå för den största 
andelen flyttningar (SCB 2008, SKL 2015). Många av de olika 
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invandrargrupperna som kommer till mindre kommuner har efter ett tag 
flyttat till de större städerna. Kvotflyktingar och de flyktingar som 
Migrationsverket tilldelar boende hamnar ofta på mindre orter och 
studier visar att majoriteten av dessa flyktingar bor kvar på samma ort 
även tio år senare (SCB 2008).   

2.1.3 Åldrande befolkning 
Människor lever allt längre och samtidigt föds det färre barn vilket leder 
till en allt äldre befolkning både i Sverige och övriga Europa. Samtidigt 
blir även medellivslängden högre på grund av att allt färre dör i hjärt- 
och kärlsjukdomar (Folkhälsomyndigheten 2017).  
 
En allt äldre befolkning ställer nya krav på samhället då 
försörjningsbördan ökar. En ökad försörjningsbörda innebär att de som 
är i arbetsför ålder, 20-64 år, och ska bidra till producerandet av varor 
och tjänster, får fler personer att försörja (SCB 2017 C).  
 
En förändrad befolkningsstruktur med en ökande andel äldre påverkar 
vissa kommuner mer än andra. Idag är ungefär 20 procent av Sveriges 
befolkning 65 år eller äldre. I en del avfolkningskommuner är siffran 
högre, ungefär 30 procent (Boverket 2016). Detta beror på att unga 
vuxna har större benägenhet att flytta än den äldre befolkningen och att 
unga vuxna ofta flyttar till större kommuner. Dessa skillnader i 
flyttningsmönster leder till en skev ålderssammansättning, vilket bidrar 
till växande skillnader i försörjningsbörda mellan kommuner med 
negativ befolkningsutveckling och tillväxtkommuner (Johansson, Nygren 
& Wictorin 2004).  
 
Enligt Lindh (2008) brukar invandringen nämnas som en lösning på 
problemen som en åldrande befolkning sägs skapa. Mycket tyder dock på 
att invandringen inte är lösningen utan endast minskar, eller skjuter upp 
konsekvenserna som en åldrande befolkning för med sig (Newbold 2010, 
Lindh 2008). Idag är de flesta invandrare i yrkesverksam ålder, men 
enligt prognoser kommer även denna grupp att bli allt äldre och andelen 
som är över 65 år kommer att öka (Bergström 2015, Lindh 2008). 
Beroende på varifrån invandrarna kommer samt vilken åldersgrupp de 
tillhör kan de bidra till att höja fertilitetsnivån. Detta då människor från 
utvecklingsländerna ofta har en högre fertilitetsnivå än i Sverige 
(Newbold 2010).  

2.1.4 Tillväxtpoler 
Teorin om growth poles, som utvecklades av den franske ekonomen 
Perroux, utgår från att ekonomisk tillväxt och utveckling inte är homogen 
för en hel region utan att tillväxten sker kring en stad som fungerar som 
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en regions tillväxtpol (Davidson 1989). Myrdal (1957) utvecklade en 
modell över kumulativ tillväxt där han menade att ekonomisk tillväxt 
inte är jämt fördelad mellan regioner då vissa regioner attraherar företag 
mer än andra. Detta blir med tiden en kumulativ process då fördelarna 
med att vara en attraktiv region hela tiden förstärks vilket leder till en 
ännu större obalans mellan regioner. I modellen fokuserar Myrdal på de 
svaga regionerna och på hur dessa kan stärkas. Myrdal (1957) menade att 
genom att lokalisera stora kraftfulla verksamheter till den starkaste orten 
i en svag region kan en positiv utveckling ske även där. Detta genom att 
efterfrågan på högutbildade förväntas öka men även genom att andra 
verksamheter kommer att attraheras vilket i sin tur ger större 
skatteintäkter som kan investeras i infrastruktur.  
 
Myrdals modell ligger till grund för dagens regionalpolitik där 
uppfattningen är att städers tillväxt har möjlighet att skapa 
spridningseffekter till de omkringliggande orterna och kommunerna 
(Region Västerbotten 2013). Mindre orter, och även landsbygden, kan, 
enligt Klaeson & Pettersson (2009) gynnas av att vara sammankopplad 
med en stad med minst 25000 invånare.  
 
Enligt Myrdal (1957) kan det emellertid även uppstå negativa 
spridningseffekter. Tillväxtpolens omkringliggande orter och kommuner 
blir svagare genom att de tappar unga och utbildade till tillväxtpolen. 
Dock menar Myrdal (1957) att dessa negativa effekter endast är 
kortsiktiga och att de positiva spridningseffekterna övervinner de 
negativa effekterna i det långa perspektivet.  

2.2 Bakgrundsbeskrivning 
Teorin kring tillväxtpoler ligger, som nämnts tidigare, till grund för den 
regionalpolitik som förs idag och genom regionförstoring och skapandet 
av lokala arbetsmarknader bildas tillväxtpoler där den största tillväxten i 
en region sker (Region Västerbotten 2013). Nedan ges en beskrivning av 
hur pendling och regionförstoring har bidragit till att skapa lokala 
arbetsmarknader. 

2.2.1 Regionförstoring 
Allt fler människor väljer att arbetspendla över kommungränser, vilket 
bidragit till att de lokala arbetsmarknaderna utvidgas, en så kallad 
regionförstoring uppstår (SKL 2008, SCB 2010).  
 
Regionförstoring och pendling sägs vara positivt för i stort sett alla 
kommuner, framför allt för kommuner med en befolkningsminskning 
och en liten och svagt differentierad arbetsmarknad (SKL 2008). 
Regionförstoring handlar inte bara om att människor reser längre 
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sträckor för att arbeta utan även om hur människor rör sig över större 
geografiska områden under sin fritid (SKL 2008).  
 
SKL (2008) har, med hjälp av statistik från SCB, delat in all 
arbetspendling i fyra olika kategorier; boendependlare, tidigare 
arbetslösa pendlare, karriärpendlare och pendlare som är nya i 
arbetskraften. Karriärpendlare, som är den vanligaste formen av 
pendlare, innefattar de pendlare som börjat arbeta i en annan kommun 
men inte bytt boendekommun. Till kategorin boendependlare räknas de 
som, tvärtemot karriärpendlarna, har bytt boendekommun men inte 
kommunen där de har sitt arbete. Till tidigare arbetslösa pendlare 
räknas de som varit arbetslösa men fått ett arbete i en annan kommun än 
där de bor. Den sista kategorin, pendlare som är nya i arbetskraften 
innefattar, precis som det låter, de som tidigare inte varit aktiva på 
arbetsmarknaden. Till denna kategori räknas oftast ungdomar och 
utrikesfödda.  
 
Det finns ett flertal positiva effekter med regionförstoring och lokala 
arbetsmarknader med stora folkmängder. Bland annat ökar 
möjligheterna för båda parter i en familj att arbeta. Även matchningen på 
arbetsmarknaden sägs ha blivit bättre då utbudet av arbetskraft är större 
(Johansson, Nygren & Wictorin 2004). En förbättrad matchning mellan 
utbud och efterfrågan för företag, en ökad konkurrens mellan företag 
samt ett varierat utbud av arbetsuppgifter är andra faktorer som 
påverkas på ett positivt sätt av regionförstoring (Johansson, Nygren & 
Wictorin 2004, SCB 2010).  
 
Den kritik som ofta framkommer när det talas om pendling och 
regionförstoring är att den inte är könsneutral. Det är fler män än 
kvinnor som arbetspendlar och männen pendlar oftare med bil medan 
kvinnorna använder sig av kollektiva färdmedel. Detta för med sig 
effekter som en ökad sysselsättningsgrad och högre löner för männen 
(SKL 2008). För kvinnornas del innebär den ökade pendlingen ofta att 
de får ta ett större ansvar för familjelivet när den andre parten i familjen 
arbetspendlar en längre sträcka. Ett ökat ansvar på hemmaplan innebär 
ofta ett arbete nära hemmet eller ett arbete på mindre än heltid (SKL 
2008).  
 
En annan kritik som riktats mot pendlingen och regionförstoring är om 
den är hållbar ur ett miljöperspektiv (Boverket 2005). Även om de 
kollektiva färdsätten förbättras och byggs ut innebär inte det att alla 
börjar använda sig av dessa färdmedel även om de ser att möjligheterna 
att pendla längre förbättras en hel del genom förbättrad kollektivtrafik. 
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Detta innebär att fler pendlar med bil vilket leder till ökad belastning på 
miljön i form av bland annat koldioxidutsläpp (Boverket 2005).  

2.2.2 Lokala arbetsmarknader 
Under 1970-talet började en större andel kvinnor att förvärvsarbeta 
vilket ledde till att många hushåll fick två personers arbeten att ta hänsyn 
till och därmed inte kunde flytta lika enkelt. Detta bidrog till att 
arbetspendlingen i Sverige ökade (SCB 2010). Den ökade 
arbetspendlingen ledde till att Sverige indelades i lokala 
arbetsmarknader (SCB 2010). Indelningen bygger på pendlingsstatistik 
från SCB och syftar till att skapa självständiga arbetsmarknader som är 
kopplade till hur människor pendlar till och från arbetet.  Indelningen 
bygger delvis på Christallers centralortsteori om hur städer och orter av 
olika storlekar förhåller sig till varandra (SCB 2010, Bradford & Kent 
1977). Christaller menade på att indelningen av centralorter beror på hur 
stort omland, eller hur stor del av den omgivande regionen, som en 
centralort kan försörja (Bradford & Kent 1977). Ju större ort desto mer 
utbud av service och tjänster finns på platsen och människor från de 
mindre orterna vänder sig till de större för viss typ av service. De lokala 
arbetsmarknaderna har blivit allt större till följd av den ökade 
arbetspendlingen och sedan 1970-talet har de lokala arbetsmarknaderna 
mer än halverats (SCB 2010).  
 

Enligt SCB (2017 A) krävs det att en kommun uppfyller vissa kriterier för 
att den ska klassas som en ett lokalt centrum och således vara ett nav i en 
lokal arbetsmarknad. Som självständig kommun räknas de kommuner 
som har tillräckligt med arbeten för att tillgodose den förvärvsarbetande 
delen av befolkningen som bor i kommunen (SCB 2010).  
 
Det första steget, av två, i att bli ett lokalt centrum och således även en 
självständig kommun handlar om arbetspendling och där det totala 
antalet utpendlare inte får vara fler än 20 procent av de som 
förvärvsarbetar i kommunen. Det andra kriteriet som måste uppfyllas är 
att ett lokalt centrums pendlingsström till en enskild kommun inte får 
överstiga 7,5 procent av det totala antalet förvärvsarbetande i det lokala 
centrat (SCB 2017 A).  De angränsande kommunerna som inte uppfyller 
dessa krav om att vara självförsörjande räknas som osjälvständiga 
kommuner och de osjälvständiga kommunerna kopplas ihop med det 
lokala centra dit den största andelen pendling sker (SCB 2017 B).    
 
Antalet invånare i de olika lokala arbetsmarknaderna skiljer sig år rejält 
där den befolkningsmässigt största lokala arbetsmarknaden. Stockholm-
Solna lokala arbetsmarknad, har drygt 2 miljoner invånare och den 
minsta, Sorsele lokala arbetsmarknad, runt 3000 invånare. Detta 
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innebär att det även är en stor variation när det kommer till 
utvecklingen. Lokala arbetsmarknader med många invånare har även en 
bättre utveckling av sysselsättningen än befolkningsmässigt små lokala 
arbetsmarknader. Skillnaderna var dock större fram till år 2007 än de är 
idag då utvecklingen inte är lika ojämn (SCB 2010). 
 
Den kritik som riktas mot lokala arbetsmarknader och att de är indelade 
utifrån kommungränser är att pendlingen inte mäts på samma sätt 
överallt då kommunerna är olika stora ytmässigt. Detta kan innebära att 
ytmässigt stora kommuner räknas till en lokal arbetsmarknad trots att 
delar av kommunen har närmare till en annan lokal arbetsmarknad (SCB 
2010). Dock är fördelarna med denna indelning fler. Bland annat så 
bygger det statistiska systemet på kommuner som minsta enhet vilket 
gör att det finns bra med statistik på kommunnivå. Detta medför även att 
säkerheten i den pendlingsstatistik som indelningen bygger på är säkrare 
på kommunnivå än för delar av kommunen (SCB 2010).  

3. METOD & AVGRÄNSNINGAR 

3.1 Metod 
Denna studie, som är en deskriptiv kvantitativ studie, baseras på 
kommunstatistik från SCB. SCB, som är en statlig myndighet, ansvarar 
för den offentliga statistiken i Sverige och källan anses därför vara 
tillförlitlig.   
 

För att räkna ut andelen pendlare har registerbaserad 
arbetsmarknadsstatistik (RAMS) från SCB använts. Antalet pendlare har 
dividerats med antal förvärvsarbetande i hemkommunen. Både antalet 
förvärvsarbetande och antalet pendlare är beräknad på åldrarna 16 år 
och uppåt.  
 

Försörjningskvoten ger ett mått på hur många personer som varje person 
i arbetsför ålder måste försörja. Försörjningskvoten har beräknats genom 
att antalet invånare har dividerats med antalet personer i arbetsför ålder, 
20-64 år.  

3.2 Avgränsningar 
Denna studie avgränsas till att kartlägga befolkningsutvecklingen i sex av 
Umeåregionens kommuner; Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, 
Vindeln och Vännäs. Örnsköldsviks kommun ingår också 
regionsamarbetet men har uteslutits ur studien med motiveringen att 
kommunen tillkom i samarbetet först år 2013 samt inte ingår i Umeås 
lokala arbetsmarknad (Umeåregionen 2017, SCB 2017 B).  
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3.3 Brister och svagheter 
När det kommer till brister och svagheter med metoden för studien kan 
pendlingsstatistiken vara missvisande. Detta på grund av att denna 
statistik även kan innefatta personer som är anställda av en annan 
kommun än sin boendekommun men inte har sitt arbetsställe där 
företaget är lokaliserat. Som exempel kan nämnas de som arbetar 
hemifrån. Detta kan innebära att andelen pendlare till en viss kommun 
är högre enligt statistiken än vad den är i verkligheten.  
 

Gällande statistiken kring invandringsnetto så innefattar utrikes 
inflyttare även de som under en tvåårsperiod varit folkbokförda under 
rubriken Utan känd hemvist vilket kan påverka den totala 
befolkningsförändringen.   
 
Flyttnings- samt födelsenettot ska tillsammans ge den totala 
befolkningsförändringen. Dock stämmer inte dessa siffor överens i 
studien vilket, enligt SCB (2017 C) kan förklaras av att vissa födslar, 
dödsfall, in- och utflyttningar rapporterats under året men inträffat före 
den 1 januari då statistiken sammanställs.  
 
Som brist kan även ses informationen som avser de olika kommunerna 
är kommunernas och Umeåregionens egna källor och beskrivningarna 
kan därför vara positivare än verkligheten. Dock är informationen om de 
olika kommunerna generell och därför torde inte detta skapa något 
problem.  

4. UMEÅREGIONEN 

Samarbetet i Umeåregionen etablerades år 1993 och var då ett samarbete 
mellan sex kommuner i Västerbottens län; Bjurholm, Nordmaling, 
Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs. År 2013 blev även 
Örnsköldsviks kommun en del av Umeåregionens samarbete. Syftet med 
Umeåregionen är att skapa god tillväxt och goda livsvillkor för alla 
kommuner i regionen (Umeåregionen 2017). Ett viktigt 
samverkansprojekt för att skapa goda livsvillkor för alla kommuner inom 
regionen är kollektivtrafiken (Vännäs kommun 2017 A). 
 
Umeåregionen ligger i Västerbottens län (se figur 1) och regionens 
kommuner, med undantag av Örnsköldsviks kommun, omfattar en yta 
på 9305 kvkm och hade år 2015 ett sammanlagt invånarantal på 151025 
personer, vilket motsvarade 1,5 procent av Sveriges befolkning. Umeå 
kommun, som är regionens största kommun till både yta och 
befolkningsstorlek, fungerar som navet i Umeåregionen (SCB 2017 B, 
Umeåregionen 2017). I Umeå kommun ligger regionens enda stad Umeå 
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(Regionfakta 2017 A). Arbetspendlingen i regionen är främst 
inomregional och sker framförallt till regionens centrum Umeå (SCB 
2017 D). Kommunerna i Umeåregionen (med undantag för 
Örnsköldsviks kommun) bildar tillsammans Umeå lokala arbetsmarknad 
där Umeå kommun räknas som det lokala centralt dess kranskommuner 
klassas som osjälvständiga kommuner (SCB 2017 B).  
 
Markanvändningen i regionen domineras av skog. Dock är variationen 
inom regionen relativt stor. I kustkommunerna Nordmaling, Robertsfors 
och Umeå präglas naturgeografin av ett slättlandskap medan 
inlandskommunerna Bjurholm, Vindeln och Vännäs har en mer varierad 
natur som främst består av barrskog och myrar (Regionfakta 2017 B).  
 
Befolkningstätheten i regionen var 16,2 invånare per km2 år 2015 vilket 
kan jämföras med riksgenomsnittet som samma år låg på 24,2 invånare 
per km2 (SCB 2017 D). Skillnaderna i befolkningstäthet är stora inom 
regionen.  Bjurholm är den mest glesbefolkade kommunen med 1,9 
invånare per km2 tätt följt av Vindeln med 2 invånare per km2. Umeå 
kommun är regionens mest tätbefolkade kommun med 52,1 invånare per 
km2 (SCB 2017 D). En låg befolkningstäthet ställer andra krav på 
samhället jämfört med en kommun som har en högre befolkningstäthet.  
 
Medelåldern i regionen låg år 2015 på 43,8 år. Inom regionen varierade 
den mellan 38,8 år i Umeå och 46,8 år i Bjurholms kommun (SCB 2017 
D). Motsvarande siffra för riket var 41,2 år.  
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Figur 1: Umeåregionen med dess sex kommuner, centralorter samt vägar och järnvägar.  

Källa: Författaren. 

4.1 Bjurholms kommun 
Kommunen ligger cirka 6 mil väster om Umeå och är Sveriges minsta 
kommun sett till invånarantalet. I kommunen bor 2453 personer på en 
yta av 1374 kvkm (SCB 2017 D, Umeåregionen 2017). Kommunens 
centralort är Bjurholm och här bodde år 2015 knappt 41 procent av 
kommunens invånare (SCB 2017 D). Kommunens näringsliv består av 
allt från små tillverkningsföretag till större företag inom främst jord-och 
skogsbruk samt plast- och verkstadsindustri (Bjurholms kommun 2017, 
Umeåregionen 2017). I kommunen finns affärer, bibliotek, simhall, 
vårdcentral och tandläkare. Restiden med bil eller buss till Umeå från 
centralorten är 60 minuter(Umeåregionen 2017). 

4.2 Nordmalings kommun 
I kommunen, som ligger söder om Umeå och vid kusten, bor det 7060 
personer på en yta av 1230 kvkm (Nordmalings kommun 2017 A). I 
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kommunens centralort Nordmaling bodde knappt 38 procent av 
invånarna år 2015 (SCB 2017 D). Kommunen är den största 
arbetsgivaren och näringslivet präglas även av små och stora industrier 
(Nordmalings kommun 2017 B). Serviceutbudet i kommunen är varierat 
och här finns bland annat affärer, restauranger och bibliotek. 
Pendlingsmöjligheterna till och från kommunen är stora då det inte bara 
går att pendla med bil och buss utan även med tåg via Botniabanan som 
togs i bruk år 2010 (Nordmalings kommun 2014). Restiden från 
centralorten till både Umeå och Örnsköldsvik är ungefär 25 minuter med 
tåg och 45 minuter med bil eller buss (Nordmalings kommun 2017 B, 
Umeåregionen 2017).  

4.3 Robertsfors kommun 
Kommunen ligger norr om Umeå och är 1292 kvkm stort med en 
folkmängd på 6771 invånare (Robertsfors kommun 2016, Umeåregionen 
2017). I kommunens centralort Robertsfors bodde 30 procent av 
kommunens invånare år 2015 (SCB 2017 C). Robertsfors största 
arbetsgivare är kommunen och här finns även ett flertal industrier. Även 
serviceutbudet är varierat med allt från affärer till tandläkare, 
vårdcentral och arbetsförmedling (Umeåregionen 2017). Restiden med 
bil eller buss från centralorten till Umeå är ungefär 50 minuter 
(Umeåregionen 2017).  

4.4 Umeå kommun 
Kommunen har ett invånarantal på 120 777 personer på en yta av 2317 
kvkm (SCB 2017 D, Umeå kommun 2017). Kommunens centralort är 
Umeå stad där knappt 69 procent av kommunens invånare bodde år 
2015. I kommunen är både serviceutbudet och näringslivet stort och 
varierat, här finns även ett Universitet samt ett Universitetssjukhus 
(Umeå kommun 2017). Kommunikationerna till och från kommunen är 
goda. Umeå stad har bland annat en flygplats strax utanför stadsgränsen 
(Umeåregionen 2017).  

4.5 Vindelns kommun 
I kommunen bor det ungefär 5371 personer på en yta av 2629 kvkm 
(Vindelns kommun 2015). I centralorten Vindeln bodde nästan 45 
procent av kommunens befolkning år 2015 (SCB 2017 D). Kommunen 
erbjuder ett varierat utbud av service med bland annat affärer och 
hälsovård (Umeåregionen 2017). I kommunen finns flera företag och 
tillverkningsindustrin är en av de största arbetsgivarna (Umeåregionen 
2017).  
 
I kommunen finns det, sedan år 2011 möjlighet att åka tåg till och från 
kommunen (Norrtåg 2017 A). Kommunen har tågförbindelser från tre 
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olika platser varav en av dessa ligger i centralorten Vindeln (Vindelns 
kommun 2016). Restiden med buss eller bil från centralorten till Umeå 
är 55 minuter och med tåg mellan 40-55 minuter (Umeåregionen 2017, 
Norrtåg 2017 B).  

4.6 Vännäs kommun 
I kommunen bor 8593 personer på en yta av 534 kvkm och 
serviceutbudet är varierat (SCB 2017 D, Umeåregionen 2017, Vännäs 
kommun 2017 A). År 2015 bodde knappt 51 procent av kommunens 
befolkning i centralorten (SCB 2017 D). De flesta i kommunen arbetar 
inom den offentliga sektorn samt i tjänstesektorn. Vännäs kommun, med 
centralorten Vännäs, är den kommun i regionen som ligger närmast 
Umeå, avståndet mellan kommunernas centralorter är ungefär 30 km, en 
resa som tar ungefär 30 minuter med buss.  
 
Kommunikationsmöjligheterna till och från kommunen är goda då det 
förutom att ta bussen, eller bil, sen år 20111 även finns möjlighet att 
pendla med tåget, som trafikerar både centralorten Vännäs samt en till 
av kommunens tätorter (Umeåregionen 2017, Vännäs kommun 2017 B, 
Norrtåg 2017 B). Restiden med tåg mellan kommunen och Umeå uppgår 
till ca 25 minuter (Norrtåg 2017 C). 

5. RESULTAT 
Resultatdelen inleds med att övergripande presentera utvecklingen i 
Umeåregionen och dess kommuner med befolkningsutvecklingen i olika 
delar; folkmängd och befolkningsförändring, andel med utländsk 
bakgrund, medelålder samt försörjningsbörda. Sedan presenteras hur 
migrationen samt pendlingen förändrats under tidsperioden i 
Umeåregionen.  

5.1 Befolkningsutveckling 
Tabell 1 visar att folkmängden i Umeåregionen ökat med 10,4 procent 
mellan åren 2000 och 2015. Detta innebär att regionens ökning ligger 
strax under riket i stort som haft en befolkningsökning på 10,9 % (SCB 
2017 D). Den största förändringen i invånarantal går att finna i Umeå 
kommun som haft en ökning av invånarantalet med 15,6 procent under 
tidsperioden och således legat påtagligt högre än den genomsnittliga 
befolkningsförändringen i riket. Även Vännäs kommun har haft en 
positiv befolkningsutveckling under perioden, dock är det endast en 
ökning på 0,7 procent. Övriga kommuner har haft en negativ 
befolkningsutveckling. Vindelns kommun är den kommun som tappat 
störst andel invånare.  Som en konsekvens av detta har Umeå kommuns 
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andel av den totala folkmängden i regionen ökat, medan samtliga övriga 
kommuners andel har minskat.  
 

Tabell 1: Folkmängd i Umeåregionen år 2000 och 2015, förändring i absoluta och relativa tal samt 
andel av regionens invånare som bor i varje kommun. 

Kommun 2000 2015 Förändring Förändring 
% 

Andel 
invånare 
år 2000 

% 

Andel 
invånare 
år 2015 

% 
Bjurholm 2695 2453 -242 -9,0 2,0 1,6 
Nordmaling 7663 7060 -603 -7,9 5,6 4,7 
Robertsfors 7307 6771 -536 -7,3 5,3 4,5 
Vindeln 6074 5371 -703 -11,6 4,4 3,6 
Vännäs 8532 8593 61 0,7 6,2 5,7 
Umeå 104512 120777 16265 15,6 76,4 80,0 
       
Totalt 
Umeå-
regionen 

136783 151025 14242 10,4 100 100 

Källa: SCB 2017 D. Bearbetad av författaren 

 
I figur 2 särredovisas Umeå stads andel av Umeåregionens respektive 
Umeå kommuns befolkning. Av figuren framgår att drygt hälften av 
Umeåregionens befolkning bodde i Umeå stad år 2000 och att denna 
siffra ökat något fram till år 2015. Nästan 70 procent av Umeå kommuns 
befolkning bodde i staden både år 2000 och 2015. Detta betyder att 
Umeå har haft en tydlig tillväxt under tidsperioden, både i staden och i 
andra kommundelar.  
 

 
Figur 2: Andel av regionens invånare respektive Umeå kommuns invånare som bodde i Umeå stad år 

2000 och 2015. Källa: SCB 2017 D. Bearbetad av författaren 
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I Tabell 2 jämförs kommunernas totala befolkningsförändring mellan 
åren 2000 och 2015 med det totala födelsenettot under samma 
tidsperiod. För hela Umeåregionen är både flyttningsnettot och 
födelsenettot positivt. Dock är det Umeå kommun som står för regionens 
tillväxt både vad gäller flyttningsnettot och födelsenettot. Umeå är den 
enda kommun som haft ett positivt födelsenetto. Vännäs kommun är den 
enda kommunen i regionen som haft en positiv befolkningsutveckling 
samtidigt som födelsenettot varit negativt.  
 
Av tabell 2 framgår även att de kommuner som haft ett kraftigt negativt 
födelsenetto även haft ett kraftigt negativt flyttningsnetto, med undantag 
för Bjurholms kommun som är den enda kommun i regionen med 
kraftigt negativt födelsenetto och ett positivt flyttningsnetto.  
 
 

Tabell 2: Flyttningsnetto, födelsenetto samt totala befolkningsförändring mellan åren 2000 - 2015. 

Kommun Flyttnetto Födelsenetto Total 
förändring 

Bjurholm 53 -350 -242 

Nordmaling -262 -442 -603 

Robertsfors -219 -374 -536 

Vindeln  -258 -510 -703 

Vännäs 60 -59 61 

Umeå 7701 9185 16265 
Umeåregionen   7075 

 

7450 14242 
Riket 755268 

 
233039 

 
968225 

Källa: SCB 2017 D. Bearbetad av författaren 

 
 
Tabell 3 visar hur stor andel av kommunernas invånare som hade 
utländsk bakgrund år 2000 och 2015 samt den relativa 
befolkningsförändringen under samma tidsperiod. Intressant är att trots 
att alla kommuner utom Umeå och Vännäs haft en befolkningsminskning 
under tidsperioden har andelen invånare med utländsk bakgrund ökat i 
alla kommuner. De två kommuner som haft den mest negativa 
befolkningsutvecklingen mellan år 2000 till 2015, Bjurholm och Vindeln, 
är även de två kommuner som haft den största ökningen av andelen med 
utländsk bakgrund. Av de kommuner i regionen som haft en positiv 
befolkningsutveckling, Umeå och Vännäs, har Umeå kommun haft den 
kraftigaste ökningen av andelen med utländsk bakgrund. Umeå kommun 
är den kommun i regionen som ökat sin andel med utländsk bakgrund 



17	
	

minst mellan åren 2000 till 2015 och kommunen låg även lägre än riket i 
stort både år 2000 och 2015.  
 
År 2000 hade 2,5 procent av Bjurholms kommuns invånare utländsk 
bakgrund vilket var den minsta andelen bland alla kommuner i 
Umeåregionen. Dock hade kommunen ökat sin andel invånare med 
utländsk bakgrund med 8,4 procentenheter fram till 2015. Detta innebär 
att kommunen hade den största ökningen mellan de två tidpunkterna 
samt även att de 2015 hade störst andel invånare med utländsk bakgrund 
av alla kommuner i regionen. Även om riket i stort hade en högre andel 
invånare med utländsk bakgrund 2015 hade Bjurholms kommun haft en 
större förändring under tidsperioden.  
 
Tabell 3: Antal samt andel med utländsk bakgrund samt befolkningsförändringen år 2000 och 2015. 

Kommun Andel med 
utländsk 
bakgrund 
år 2000 

% 

Andel med 
utländsk 
bakgrund 

år 2015 
% 

Befolkningsförändring 
över tid 

% 

Bjurholm 2,5 10,9 -9,0 

Nordmaling 3,5 8,3 -7,9 

Robertsfors 3,8 8,0 -7,3 

Umeå 7,8 10,4 15,6 

Vindeln 3,3 8,2 -11,6 

Vännäs 3,5 6,9 0,7 

Umeåregionen 6,8 9,9 10,4 

Riket 11,5 17,0 10,9 

Källa: SCB 2017 D. Bearbetad av författaren 
 

Av tabell 4 framgår medelåldern i regionens sex kommuner samt i hela 
riket. Spännvidden i medelålder mellan regionens kommuner är stor. 
Dock har skillnaderna mellan kommunerna minskat år 2015 jämfört med 
år 2000. Den totala medelåldern i regionen har legat högre än 
medelåldern i riket både år 2000 och 2015 och ökningen har varit drygt 
ett år mer i regionen än vad den varit för riket i stort. Umeå kommun låg 
betydlig lägre i medelålder än både övriga kommuner i Umeåregionen 
och i riket i stort. Övriga kommuner i regionen hade alla en högre 
medelålder än riksgenomsnitten både år 2000 och 2015. Den kommun 
som hade den högsta medelåldern, både år 2000 och 2015, var Bjurholm. 
Medelåldern höjdes dock endast med 0,5 år mellan de två tidpunkterna 
och är även den enda av regionens kommuner som låg under 
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riksgenomsnittet gällande förändring i medelålder under tidsperioden. I 
Nordmalings kommun ökade medelåldern mest, med 3,3 år.  

 
 

Tabell 4: Medelålder år 2000 och 2015 samt förändringen i antal år.  

Kommun Medelålder 
år 2010 

Medelålder 
år 2015 

Förändring i 
antal år 

Bjurholm 46,3 46,8 0,5 

Nordmaling 42,2 45,5 3,3 

Robertsfors 41,8 44,6 2,8 

Umeå 36,8 38,8 2 

Vindeln 43,9 45,9 2 

Vännäs 40,6 41,7 1,1 

Umeåregionen 41,9 43,9 2 

Riket 40,3 41,2 0,9 

  Källa: SCB 2017 D. Bearbetad av författaren 

 
Figur 3 visar försörjningskvotens utveckling i Umeåregionens kommuner 
och jämförs med motsvarande uppgifter för hela riket. 
Försörjningskvoten i de olika kommunerna är tydligt kopplade till 
medelåldern. De kommuner som hade den högsta medelåldern både år 
2000 och år 2015 är även de kommuner som hade den största 
försörjningsbördan vid de två tidpunkterna.  
 
Umeå kommun har en påtagligt lägre försörjningskvot än 
riksgenomsnittet. Den låga försörjningskvoten, som beror på en låg 
medelålder, kan dock vara missvisande då Umeå har en stor andel 
studenter som inte bidrar till att producera varor och tjänster (Umeå 
kommun 2017). Övriga kommuner ligger betydligt högre än riket. 
Spännvidden på försörjningskvoten i regionen år 2015 låg mellan 1,62 – 
2,02. Dock har variationen minskat sedan år 2000 då den låg mellan 1,58 
– 2,06. 
 
Av figuren framgår att endast i Bjurholm och Robertsfors har 
försörjningskvoten minskat mellan åren 2000 och 2015. Dessa 
kommuner är de kommuner som hade högst försörjningskvot år 2000. 
Vindelns kommun har haft den största ökningen av försörjningskvot 
under tidsperioden och av figuren framgår att denna ökning har varit 
mest markant de sista åren.   
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Figur 3: Försörjningskvoten över tid för samtliga kommuner i Umeåregionen samt för riket. Källa: 

SCB 2017 D. Bearbetad av författaren 

 

5.2 Migration 
Av tabell 5 framgår kommunernas totala flyttningsnetto, det inrikes 
flyttningsnettot samt invandringsnettot för åren 2000 till 2015. För hela 
Umeåregionen har det totala flyttningsnettot varit positivt under 
tidsperioden. Även det inrikes flyttningsnettot samt invandringsnettot 
har haft en positiv utveckling sett till hela regionen. Dock är det tydligt 
att Umeå är den kommun som till största delen har bidragit till denna 
tillväxt.  
 
Gemensamt för alla kommuner är att invandringsnettot varit positivt 
samtidigt som alla kommuner förutom Umeå haft ett negativt inrikes 
flyttningsnetto. För Bjurholms kommun samt Vännäs kommun har det 
positiva invandringsnettot betytt att det totala flyttningsnettot varit 
positivt under tidsperioden. För övriga kommuner har invandringsnettot 
bidragit till att det totala flyttningsnettot blivit något bättre än det skulle 
blivit utan invandringen. De kommuner som haft det mest negativa 
inrikes flyttningsnettot; Nordmaling, Robertsfors och Vindeln har även 
haft det mest positiva invandringsnettot av alla kommuner i regionen.  
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Tabell 4: Totala flyttningsnettot, inrikes flyttningsnettot samt invandringsnettot för åren 2000-2015. 

Kommun Inrikes 
flyttningsnetto 

Invandringsnetto Totalt 
flyttningsnetto 

Bjurholm -130 183 53 
Nordmaling -615 353 -262 
Robertsfors -480 261 -219 
Vindeln -578 320 -258 

Vännäs -220 280 60 
Umeå 2156 5545 7701 
Umeåregionen 133 6942 7075 

Källa: SCB 2017 D. Bearbetad av författaren 
 

5.3 Pendling 
I Umeåregionen klassas, enligt SCB (2017 B), Umeå kommun som ett 
lokalt centrum och navet i regionens lokala arbetsmarknad. De övriga 
kommunerna i regionen, som klassas som osjälvständiga kommuner, har 
sin största pendlingsström till Umeå kommun och ingår därför i Umeås 
lokala arbetsmarknad. Av figur 4 framgår hur andelen pendlare, oavsett 
färdsätt, från de olika kommunerna till Umeå kommun har förändrats 
mellan åren 2000 till 2015.  
 

Andelen pendlare, av det totala antalet förvärvsarbetande i varje 
kommun, till Umeå kommun har under tidsperioden minskat för 
regionen totalt med 0,6 procentenheter. Denna utveckling är mer negativ 
än för riket i stort där pendlingen, trots att den avtagit rejält sedan början 
på 1990-talet, ökade med 1,8 procentenheter mellan åren 1999 till 2006 
(SKL 2008). Det är endast två kommuner i regionen, Bjurholm och 
Vindeln, där andelen pendlare har ökat mellan år 2000 till 2015 och där 
Bjurholm står för den största ökningen med 3,3 procentenheter. I övriga 
kommuner ses en minskning av andelen pendlare till Umeå kommun. 
Vännäs kommun är den kommun som har haft den största minskningen 
med 1,4 procentenheter under tidsperioden men samtidigt varit den 
kommun i regionen som haft den största utpendlingen till Umeå 
kommun.  
 
Intressant är att Vindelns kommun, och även Vännäs kommun till viss 
del, minskade sin andel pendlare till Umeå i samband med att 
pendeltågstrafiken startade år 2011 (Norrtåg 2017 C). Även Nordmalings 
kommun hade en minskning i andelen pendlare till Umeå kommun i 
samband med att Botniabanan togs i bruk år 2010 (Nordmalings 
kommun 2014).  
 

En ytterligare intressant aspekt är att Vännäs kommun som är den 
minsta kommunen, sett till ytan, även är den kommun som haft störst 
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andel pendlare under hela tidsperioden.  Vindelns kommun som är 
regionens största kommun ytmässigt är den kommun som haft den 
minsta andelen pendlare till Umeå kommun under största delen av 
tidsperioden.  
 

 
Figur 4: Andel av kommunernas nattbefolkning som pendlade till Umeå kommun åren 2000-2015. 

Källa: SCB 2017 D. Bearbetad av författaren 

6. DISKUSSION & FRAMTIDA STUDIER 

6.1 Diskussion 
Syftet med denna studie var att fokusera på utvecklingsmönstret för 
befolkningen i Umeåregionen under perioden 2000 till 2015. Av studien 
framgår att Umeå kommun haft en kraftig befolkningstillväxt under 
tidsperioden samtidigt som de övriga kommunerna haft en betydligt 
svagare utveckling. Under tidsperioden har folkmängden i fyra av de sex 
olika kommunerna minskat. Endast Umeå kommun samt Vännäs 
kommun, som ligger på närmast avstånd från Umeå, har ökat 
befolkningsmässigt från år 2000 till 2015. Resultatet visar även att en allt 
större andel av Umeåregionens befolkning bor i Umeå kommun och att 
andelen invånare i de övriga kommunerna har minskat. Umeå stad är, 
enligt studien, den del av både kommunen och regionen som växt mest, 
befolkningsmässigt, under tidsperioden. Det går alltså även att se spår i 
Umeåregionen av den urbaniseringstrend som råder i världen (Boverket 
2017).  
 
Umeå kommun är den kommun i regionen som, under tidsperioden, haft 
det mest positiva födelsenettot samt haft en stark inflyttning av personer 
med utländsk bakgrund. Umeå kommuns positiva födelsenetto är en 
bidragande orsak till dess tillväxt både som kommun och stad. En yngre 
befolkning, som ofta präglar städer och tätorter, bidrar till en naturlig 
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befolkningstillväxt (SKL 2015). En befolkningssammansättning med en 
hög andel äldre och en låg andel yngre är istället ogynnsam och bidrar till 
en negativ befolkningsutveckling (SKL 2015, Svanström 2015 B) 
 
Till stor del kan Umeå kommuns, och framförallt Umeå stads, starka 
tillväxt även förklaras av människors migrationsmönster. Umeå kommun 
har ett betydligt positivare flyttningsnetto än kranskommunerna. En 
förklaring är att de som bor på landsbygden flyttar oftare än de som bor i 
städer (Samers 2010).  Att unga vuxna väljer att flytta till större tätorter 
och städer är en annan förklaring (Johansson, Nygren & Wictorin 2004). 
Av stor betydelse är också Umeå universitets dragningskraft på yngre.  
 
Den utveckling som skett i Umeåregionen under tidsperioden liknar i 
många avseenden utvecklingen i riket i stort. Andelen äldre ökar 
samtidigt som andelen yngre minskar (Boverket 2016). Som följd av 
detta kommer andelen som är i yrkesverksam ålder att minska vilket 
leder till en ökad försörjningsbörda (SCB 2017 D).  
 
Alla kommuner i regionen hade en högre medelålder år 2015 jämfört 
med år 2000. Denna utveckling innebär att försörjningsbördan ökar, 
vilket bidrar till en högre belastning på samhället i form av en förändrad 
efterfrågan på varor och tjänster samt ett förändrat behov av service 
(Lindh 2008). En äldre befolkning skapar en större efterfrågan på bland 
annat äldreomsorg (SCB 2017 D). Detta innebär särskilt stora problem 
för de kommuner i regionen som har präglats av en negativ 
befolkningsutveckling samt har en hög medelålder.  
 
Som resultatet visar har alla kommuner i regionen haft en ökning av 
andelen med utländsk bakgrund under tidsperioden vilket går i linje med 
utvecklingen för riket i stort. Dock har de kommuner som ökat sin andel 
utlandsfödda mest mellan år 2000 till 2015 varit de kommuner som 
tappat flest i invånarantal. Dock har tidigare studier visat att 
kvotflyktingar och flyktingar som tilldelas boende av Migrationsverket 
ofta hamnar på mindre orter samt att de invandrare som tillhör andra 
grupper flyttar till storstäderna (SCB 2008). Dessa kommuner, som haft 
en ökning av antalet utlandsfödda samtidigt som de tappat i 
invånarantal, är även de kommuner som har regionens högsta 
medelålder. Vännäs kommun skiljer sig dock från de andra 
kranskommunerna. Kommunen har haft en positiv befolkningstillväxt 
under tidsperioden trots en liten andel utlandsfödda. En förklaring till 
detta kan vara kommunens geografiska läge samt kommunens karaktär 
som pendlingskommun där en betydande del av pendlingen går till 
Umeå.  
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De flesta invandrare är i yrkesverksam ålder (Bergström 2015). För att 
denna grupp ska kunna bidra till kommunernas skatteintäkter krävs att 
fler kommer in på arbetsmarknaden. Ett problem är dock tillgången till 
bostäder och arbeten (Bergström 2015). Även om flera av kommunerna i 
regionen har haft ett invandringsöverskott kan det långsiktiga problemet 
vara att det inte finns tillräckligt med arbeten eller bostäder i 
kommunerna. Detta leder till att gruppen söker sig till andra kommuner 
och andra orter där förutsättningarna på bostads- och arbetsmarknaden 
är bättre. Detta kan även förklara att de kommuner som har en hög andel 
utlandsfödda även är de kommuner som tappar flest i invånarantal under 
tidsperioden.  
 
En kommun med en liten arbetsmarknad skapar inte bara problem med 
arbetsmöjligheter för de med utländsk bakgrund. En liten 
arbetsmarknad bidrar även till svårigheter att få unga vuxna, som flyttar 
till större kommuner på grund av studier. Detta på grund av att 
högutbildade personer har större flyttbenägenhet än personer utan en 
högskoleutbildning då en specialkompetens innebär en mer begränsad 
arbetsmarknad (Fischer & Malmberg 2001).  
 
Enligt SKL (2008) har kommuner som är små, sett till ytan, ofta en 
större andel pendlare över kommungränsen än vad ytstora kommuner 
har. I Umeåregionen har Vännäs kommun, den ytmässigt minsta 
kommunen, störst andel pendlare till Umeå kommun. Att Vännäs har så 
stor andel pendlare kan även förklaras av det förhållandevis korta 
geografiska avståndet till Umeå.  
 
Tidigare studier visar på att allt fler människor väljer att arbetspendla 
och de pendlar allt längre sträckor, ofta över kommungränser (SKL 
2008, SCB 2010). En regionförstoring genom större lokala 
arbetsmarknader bidrar till att stärka landsbygden, bland annat genom 
satsningar på kollektivtrafiken (Westlund & Pichler 2012). Trots att 
kollektivtrafiken i regionen har utvecklats med tågtrafik från vissa 
kommuner har detta inte återspeglats i form av ökad pendling. Dock 
menar Boverket (2005) på att en förbättrad kollektivtrafik inte alltid 
innebär att människor väljer kollektiva färdmedel när de pendlar utan 
många pendlar med bil, framförallt männen. En tänkbar förklaring till 
detta kan vara ekonomiska kostnader, men även tidsmässiga kostnader. 
Att pendla med effektivare färdmedel kan ofta innebära högre avgifter. 
När det gäller tidsmässiga kostnader innebär ofta en bilresa en resa från 
dörr till dörr medan en resa med buss eller tåg innehåller ett flertal stopp 
på vägen och ofta en sträcka till och från hållplatser. Arbetspendlingen 
till Umeå från dess kranskommuner har totalt minskat under åren 2000 
till 2015, endast två kommuner har haft en ökning av andelen pendlare 
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under tidsperioden. Denna svaga utveckling av pendlare till Umeå 
kommun kan innebära att kranskommunernas möjligheter att erbjuda 
invånarna arbeten har ökat men även att antalet förvärvsarbetande i 
kranskommunerna har minskat till följd av en åldrande befolkning.  
 
Att vara sammankopplad med en tillväxtpol kan, enligt Klaeson & 
Pettersson (2009) vara till en fördel för en mindre kommun. I 
Umeåregionen går dock denna fördel endast att se i Vännäs kommun. 
Den starka tillväxten i Umeå har således haft en ganska begränsad 
spridningseffekt inom regionen. Dock är det svårt att veta hur 
utvecklingen för kranskommunerna sett ut om närheten och samarbetet 
till Umeå inte funnits. En konsekvens av detta är att det skapar en 
ojämlikhet mellan regionens kommuner vilket bidrar till en negativ 
utveckling och försvagning (Jonsson 2013, Myrdal 1957).  
 
Syftet med samarbetet i Umeåregionen är bland annat att skapa en god 
tillväxt och goda livsvillkor för alla kommuner i regionen (Umeåregionen 
2017). Under 2000-talets första 15 år ser dock tillväxten, som nämnts 
tidigare, väldigt ojämn ut. Därför består Umeåregionens framtida 
utmaningar i att försöka få den starka tillväxt som skett i Umeå att ge 
spridningseffekter till hela regionen för att på så sätt försöka jämna ut 
olikheterna kommunerna emellan. En del av detta är att försöka minska 
den negativa befolkningsutvecklingen som präglat de flesta av regionens 
kommuner och då främst att försöka få den yngre befolkningen att vilja 
stanna kvar i kranskommunerna. Frågan är dock om hur lång tid det 
kommer att ta innan spridningseffekterna från Umeå får effekt på 
kranskommunerna och om den negativa trenden hinner vända innan det 
är försent? 

6.2 Slutsatser & framtida studier 
Den framtida utmaningen för regionen handlar om att försöka minska 
utflyttningen från de kommuner i regionen som präglats av en negativ 
befolkningsutveckling och att då framförallt försöka få den yngre 
befolkningen att stanna kvar. Därför skulle det, för framtida studier, vara 
intressant att närmare undersöka varje kommun för sig och hur 
kommunernas olika delar har utvecklats. Bland annat skulle en 
intressant aspekt vara att titta på hur antalet småorter och tätorter har 
förändrats i de olika kommunerna för att se om det finns spår av 
urbaniseringen även i de mindre orterna. Vidare skulle det vara 
intressant att titta närmare på arbetspendlingen i regionen för att få en 
bättre bild över hur den utvecklats över tid. Detta genom att studera hur 
pendlingsströmmarna till andra orter än Umeå, exempelvis 
Örnsköldsvik, Skellefteå och Lycksele, sett ut över tid. En annan 
intressant aspekt att studera är hur satsningarna på kollektivtrafiken 
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påverkar arbetspendlingen och varför människor väljer att pendla med 
ett visst färdmedel.  

7. SAMMANFATTNING 
År 1993 etablerades Umeåregionen som då var ett samarbete mellan sex 
kommuner i Västerbottens län. Syftet med samarbetet är att skapa en 
god tillväxt och goda livsvillkor för alla kommuner som ingår i regionen. 
Umeåregionen har mellan åren 2000 till 2015 haft en positiv utveckling, 
dock är skillnaderna inom regionen stora. Umeå kommun är den 
kommun som haft den starkaste tillväxten medan kranskommunerna 
haft en svag, och i vissa fall även en negativ, utveckling. Det går att se 
tydliga spår av urbaniseringen i regionen då inte bara Umeå kommun 
har haft en positiv utveckling, utan även Umeå stad. Den största andelen 
av befolkningsökningen i Umeå beror på ett positivt födelsenetto. Detta 
till följd av en relativt ung befolkning. I övrigt präglas Umeåregionen av 
en åldrande befolkning där medelåldern i alla kranskommuner är 
betydligt högre än medelåldern i riket. Den höga medelåldern i regionen 
har bidragit till att försörjningsbördan ökat i fyra av de sex olika 
kommunerna. Endast Umeå kommun har haft en försörjningskvot som 
legat lägre än rikets under hela tidsperioden. Övriga kommuner har haft 
en betydligt högre försörjningskvot än riket mellan år 2000 till 2015.   
 
Andelen med utländsk bakgrund har ökat i hela regionen under 
tidsperioden, dock har den största förändringen skett i de kommuner 
som haft den största befolkningsminskningen. Invandringen har även 
haft betydelse för migrationen i regionen. Alla kommuner, förutom 
Umeå, hade haft ett betydligt mer negativt flyttningsnetto utan 
invandringsmigrationerna.  
 
I Umeåregionen har kollektivtrafiken utvecklats genom att 
pendeltågstrafik från Nordmalings kommun etablerades år 2010 samt 
från Vindelns och Vännäs kommun år 2011. Arbetspendlingen till Umeå 
kommun har, trots detta, haft en marginell ökning och i vissa fall även en 
minskning under tidsperioden.  
 
Den starka tillväxten i Umeå kommun har haft en begränsad 
spridningseffekt inom regionen vilket skapat en ojämn utveckling mellan 
regionens kommuner. Utmaningarna för framtiden blir därför att få 
spridningseffekterna att nå ut till alla kranskommuner för att på så sätt 
kunna utjämna olikheterna mellan kommunerna och få fler att vilja flytta 
till, och stanna kvar, i kranskommunerna. För att detta ska kunna 
uppnås krävs att det bland annat finns tillräckligt med arbeten och 
bostäder i alla kommuner.  
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