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Abstract 

Population growth is something that many Swedish municipalities 
strive for. Out of the 290 municipalities in the country, 115 of them 
have population targets and 103 state that they are targeting an 
increased population. Umeå in the north of Sweden is one of those 
municipalities and has a vision to have 200,000 inhabitants by the 
year of 2050.  

This study aims to critically exam Umeå municipality’s likelihood on 
fulfilling its vision to have 200,000 inhabitants. Furthermore, the aim 
is to illustrate the municipality’s planning regarding the spatial 
distribution of this population growth. This is done by comparing 
historical average growth data with population projections and the 
average growth which is required to fulfill the vision. Neither the 
historical average growth, latest ten years or the population projection 
done by Umeå is sufficient for the municipality to reach 200,000 
inhabitants.  

Among other growth processes, the number of employments in the 
municipality need to increase to be able to reach the population target. 
The municipality estimates that 94,000 jobs are required, which is an 
additional 33,800 from current levels. Neither the historical growth 
rate last 32 years or the more current last ten years’ rate is sufficient 
for the number required year 2050.  

The assessment is that it is unlikely that the municipality will achieve 
its population target as the rate of growth required is that much higher 
than both current growth levels and the projected levels in the near 
future. Even if the goal would to be unattained, the question can be 
asked if it should be considered as a failure since the municipality still 
is projected to be under growth, just not to the extent of the targeted 
levels. 

Key words: population growth, spatial distribution, creative class, 
Umeå municipality   
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1 INTRODUKTION 

Befolkningstillväxt är någonting som många svenska kommuner 
eftersträvar. Av landets 290 kommuner har 115 befolkningsmål varav 103 
av dem uppger att de har mål om en ökad befolkning. (Fjertorp 2010) 
Umeå kommun är inget undantag och har beslutat om en målbild att öka 
till 200 000 invånare år 2050 (Umeå kommun 2010). 

En av de centrala effekterna av att en kommun har en befolkningsmässig 
tillväxt är att det genererar en känsla av utveckling och framtidstro utåt, 
något som är av vikt för att få företag, investerare och privatpersoner att 
intressera sig för och etablera sig i en kommun (Fjertorp et al. 2012). Detta 
är något som går väl i linje med hur Umeå kommun och dess politiker 
argumenterar för deras arbete om en fortsatt tillväxt. 

I en fördjupning av Umeå kommuns översiktsplan, Fördjupning för Umeå 
–Umeås framtida tillväxtområde, motiveras det fastställda 
befolkningsmålet med vad som kallas för ”regional tillväxt via positiva 
återkopplingar”. Med det menas att en större och växande stad skapar ett 
cirkulärt mönster av positiva effekter vilka ger upphov till en fortsatt 
regional tillväxt. De positiva effekter som nämns är inflyttning av hushåll, 
ökade inkomster, etablering av fler företag samt ökad mångfald, vilket 
kommunen menar är någonting som behövs i konkurrensen med andra 
städer om människor och deras nätverk (Umeå kommun 2011).    

En kommuns strategiska färdväg gällande stadsplaneringsideal och 
rumslig utbredning påverkar samhällets fysiska struktur samt medför 
sociala och miljömässiga effekter under potentiellt lång tid framöver. I 
fördjupningen menar kommunen även att en tätbebyggd stad är att 
föredra och hänvisar bland annat till att en stark marknad, utbud av 
kvalitativa underleverantörer, konsulter och arbetskraft är fördelar som 
företag i täta miljöer åtnjuter (Umeå kommun 2011).  

Det socialdemokratiska kommunalrådet i Umeå, Hans Lindberg, för i ett 
debattinlägg fram argument till varför hans parti och kommunen driver 
frågan om befolkningsmålet. Han hänvisar till forskning som indikerar att 
åtminstone 200 000 invånare är något som krävs för att en kommun ska 
ha en bred och attraktiv arbetsmarknad, vilket är en av grundbultarna i 
kommunens förutsättningar att kunna erbjuda befolkningen en bra 
välfärd. Lindberg menar vidare att en sådan befolkningsökning skulle 
skänka kommunen större möjligheter att investera i olika projekt genom 
ökade skatteintäkter (Lindberg 2017).  

Detta är inga utmärkande argument inom den politiska debatten i Umeå 
utan Anders Ågren, moderat oppositionsråd i Umeå kommun, lyfter fram 
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liknande argument för ett verkande för befolkningsmålet. Han menar även 
att det är av vikt att den här typen av tillväxtmotor som nämns i 
Fördjupning för Umeå, finns i Norrland och ser Umeå som en kommun 
som kan anta den rollen (Ågren 2018). Visionen om 200 000 invånare är 
med andra ord inget som drivits av och igenom endast av något enskilt 
parti utan befolkningsmålet har ett brett stöd bland politiker i kommunen 
och röstades igenom med en politisk majoritet. 

Även bland kommuninvånarna finns ett stöd för det beslutade 
befolkningsmålet om 200 000 invånare. I en opinionsundersökning 
genomförd av Västerbottens-Kuriren år 2011 tyckte 78 procent av 
respondenterna att befolkningsmålet var en bra vision (Wynne 2011).  

Eftersom storleken på befolkningen i en kommun påverkar dess 
verksamheter i form av olika typer av samhällsservice som skola, 
utbildning, infrastruktur och skatteintäkter, och därmed en stor del av 
dess utgifter och inkomster, är det av vikt att förstå vad som får en 
kommun att antingen öka eller minska i befolkningsantal och planera 
därefter.  

  1.1 Syfte 

Denna studie syftar till att kritiskt granska Umeå kommuns möjligheter 
att uppnå dess befolkningsmål om 200 000 invånare år 2050. Vidare är 
syftet att belysa hur kommunen planerar denna tillväxts rumsliga 
fördelning. 

 
Mot bakgrund av detta skall följande frågeställningar besvaras: 

• Vilka typer av tillväxtprocesser krävs för att Umeå kommun ska 
uppnå sitt befolkningsmål om 200 000 invånare?  

• Vilken fördelning mellan stadsförtätning, stadsmässig utspridning 
och övrig tätorts- och landsbygdstillväxt eftersträvas av Umeå 
kommun? 
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2 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

 

Vad är då tillväxt? Begreppet är i sig relativt diffust och kan innefatta olika 
saker. Fjertorp (2010) slår, med ursprung i Dewees et al. (2003), Bartik 
(2005) och Arena för tillväxt (2006), fast en ursprunglig innebörd att i 
allmänhet utveckla välfärden. Detta är även någonting som slås fast i 
kommunallagens 2 kap 1§, vad en kommuns angelägenheter består av.  

Att utveckla välfärden är dock inte det som alltid avses när ”tillväxt” 
nämns, till exempel av kommuner, utan en ökning av befolkningsantalet 
har blivit ett sätt att peka på att en tillväxt föreligger (Heldt Cassel 2007). 
Ett annat sätt att peka på tillväxt och därmed en annan definition av 
begreppet, är ekonomisk tillväxt. Med ursprung i att förutsättningar finns 
för att människor kan leva och verka i en kommun, kan då även välfärden 
på platsen utvecklas genom ökade ekonomiska förutsättningar för 
kommunen (Bartik 2005). I denna studie kommer dock begreppet tillväxt 
avse den befolkningsmässiga delen om inte annat nämns.  

Det finns med andra ord en rad olika definitioner och innebörder av 
tillväxtbegreppet, men Fjertorp et al. (2012) menar att det kommuner ofta 
avser när de pratar om tillväxt, och var deras största fokus ofta ligger, är 
en befolknings- och sysselsättningsmässig tillväxt. Anledningen till detta 
är att kommunerna förväntar sig att befolkningsmässig tillväxt skall leda 
till ökade skatteintäkter och därmed större möjligheter att investera i 
områden som välfärd och infrastruktur. Att befolkningen i kommunen får 
en ökad inkomst har långt ifrån samma fokus, något som Fjertorp (2010) 
menar kan bero på att befolkningens inkomster inte påverkar de 
kommunala inkomsterna i någon större utsträckning på grund av det 
kommunala utjämningssystemet.  

Kommunens roll som samhällsaktör har utöver den traditionella styrande 
och ledande roll den haft sedan tidigare även fått en entreprenörinriktning 
under de senaste decennierna (Harvey 1989). Kommuner och städer 
fungerar och agerar idag mer som företag som konkurrerar med varandra 
om befolkning, företag och investeringar samt event och annat som kan 
sätta kommunen på kartan. En ansats i att utveckla detta är teorin om 
kulturdriven tillväxt (Olsson et al. 2016).     

2.1 Kreativa klassen och kulturdriven tillväxt  
 

Sambandet mellan kreativitet, ekonomisk och befolkningsmässig tillväxt 
är någonting som har lyfts fram av många. En av de första var den svenska 
nationalekonomen Åke E Andersson som 1985 publicerade boken 
Kreativitet: Storstadens framtid i vilken han utvecklar denna koppling. 
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Begreppet ”kreativitet” avser befolkningens kreativa förmåga att kunna 
kombinera kunskap och kompetens för att bilda en innovativ förmåga, 
något som anses vara en fundamental del i kunskapssamhället (Andersson 
1985). Detta vidareutvecklade Andersson tillsammans med Ulf Strömquist 
med det så kallade ”k-samhället” i boken K-samhällets framtid 1988. Det 
är ett samhälle som bygger på kunskap, kreativitet, kommunikations-
system samt konst och annan form av kultur och är en ansats i att förklara 
den samhällsomvandling från 1970-talet och framåt, ofta något förenklat 
kallat för det ”postindustriella samhället”. Hur väl en stad är rustad 
gällande de fyra k:na påverkar med andra ord hur väl den klarar av 
omvandlingen där sysselsättningen succesivt går från i huvudsak industri- 
till servicesektorn och dess förutsättningar att skapa en framtida tillväxt. 
Det är inte storleken på staden som är avgörande utan kvaliteten på den, 
menar författarna och lyfter fram i jämförelse mindre städer som Lund, 
Umeå och Ithaca, New York, som framgångsexempel (Andersson & 
Strömquist 1988). 

Den amerikanske geografen och ekonomen Richard Florida myntade 
2002 begreppet den kreativa klassen vilket avser en generellt ung, 
högutbildad och högavlönad samhällsgrupp med sin styrka i det kreativa 
tänkandet. Denna grupp arbetar i en mängd sektorer, allt ifrån teknologi 
till ekonomi och konst. Florida (2002) beskriver i The Rise of the Creative 
Class att nyckeln till tillväxt är dels att locka till sig denna kreativa klass, 
samt att kunna omsätta dess kreativitet till nya idéer och högteknologiska 
företag. För att kunna mäta denna förmåga skapade Florida ett 
kreativitetsindex baserat på fyra faktorer; den kreativa klassens andel av 
arbetskraften, högteknologiska företag, innovation och mångfald.   

Precis som Florida (2002) poängterar Andersson & Strömquist (1988) det 
faktum att det inte längre är av vikt att ha närhet till stora industrier och 
naturtillgångar för att skapa en ekonomisk tillväxt utan att företag istället 
ser områden som har de tidigare nämnda kreativa aspekterna som mer 
attraktiva att etablera sig och verka i. En tät och kontaktrik stadsmiljö 
främjar kreativitet och fungerar som en katalysator för skapande av 
kunskap och kompetens menar Åke E Andersson (1985). För att erhålla en 
sådan miljö krävs ett väl utbyggt restaurang- och caféliv, olika typer av 
kulturinrättningar och mötesplatser som inbjuder till att människor 
träffas och utbyter information under planerade eller oplanerade former 
(Andersson 1985).  

2.2 The New Urban Crisis 
Även städer som har en tillväxt, såväl befolkningsmässigt som ekonomi- 
och arbetsmarknadsmässigt, har sina utmaningar och problem. Forskning 
tyder på att platser med framgång i de tidigare nämnda områdena 
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tenderar att få en ökad segregation sett i att befolkningen får en ojämn 
inkomst- och lönefördelning samt ekonomisk segregation. Vissa 
kommuner i Sverige hade så pass höga inkomstskillnader att de var i nivå 
med länder som Qatar, Rwanda och Peru. Även universitetsstäder 
uppvisar stora inkomstskillnader, detta förklaras dock till viss del av att en 
stor del av studenterna och därmed invånarna, lever på studielån och  
-bidrag. Stora inkomstskillnader gör att människor får vitt skilda 
möjligheter att betala för boende vilket ofta resulterar i en ekonomisk 
segregation i en stads olika områden. Personer med hög inkomst kan 
bosätta sig i attraktiva, och därmed dyrare, områden medan personer med 
lägre inkomst hamnar i mindre attraktiva områden, ofta längre ut i 
stadens ytterområden. I den sammanslagna indexvariabeln på de tre 
segregationsmåtten inkomstfördelning, lönefördelning och ekonomisk 
segregation, kallad The New Urban Crisis Index, placerar sig Umeå 
kommun på plats 32 av 290. Det vill säga att Umeå enligt studien är den 
32: a mest segregerade kommunen i landet. En generell tendens är att 
indexet är högre i kommuner med bland annat stor befolkning, hög 
medelinkomst samt hög andel högutbildade och andel från den kreativa 
klassen (Mellander 2017). 

En anledningarna till att städer blir framgångsrika är att de har den 
mångfald av människor med olika kunskaper och bakgrund som bland 
annat Florida (2002) och Andersson & Strömquist (1988) pratar om. 
Informationsutbyte mellan dessa människor leder till nya kunskaper och 
innovationer. Ifall segregationen är så pass hög att dessa människor inte 
kommer i kontakt med varandra, utan de med samma kunskap och 
erfarenhet bara träffar varandra riskerar detta kunskaps- och 
innovationsskapande utbyte minska i omfattning och utvecklingen avta 
(Mellander 2017). ”Själva den kraft som driver innovation och 
ekonomiska framsteg är också källan till de stora och växande skillnader 
som drar oss isär” skriver Florida i The New Urban Crisis. (Hakelius 
2017) Enligt Charlotta Mellander (2017), professor i nationalekonomi, 
finns det ingen universallösning på detta segregationsproblem men menar 
att en fortsatt tillväxt kan leda till att de med sämre förutsättningar kan få 
det bättre och därmed större möjligheter att välja bostadsområde.  

2.3 Migration  
 
Push och pull-teorin förklarar en människas sannolikhet att flytta genom 
att jämföra den befintliga levnadsmiljön, med allt vad det innebär, med 
den potentiella flyttdestinationen. Negativa aspekter i en befintlig 
levnadsmiljö räknas som push-faktorer, och kan vara brist på 
arbetstillfällen, bostäder, utbildningsmöjligheter och mer drastiska 
sådana som krig, naturkatastrofer och olika typer av förföljelse. Positiva 
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aspekter, eller pull-effekter, i den potentiella flyttdestinationen är inte 
sällan i motsatsförhållande jämfört med push-faktorerna och är sådant 
som attraherar människor till platsen. Andra exempel kan vara sociala 
aspekter som en större närhet till släkt och vänner (Samers 2009). 

Mer eller mindre medvetet jämförs alternativen och dess för- och 
nackdelar, och oftast väljs det alternativ som medför största möjliga nytta 
för den enskilde (Björklund et al. 2014). Inte sällan finns även hinder 
mellan den nuvarande bostadsorten och den potentiella flyttdestinationen 
som kostnader kopplat till flytten, olika typer av ansvar i den nuvarande 
bostadsorten samt subjektiva känslor och uppfattningar om flytten i sig 
(Boyle et al. 1998). För att en kommun ska öka i befolkning krävs att den 
har sådana egenskaper att den attraherar människor i konkurrens med 
andra kommuner, samt att egenskaperna är sådana att det inte får 
människor att flytta därifrån. Detta är en del i teorin om kulturdriven 
tillväxt att människor måste uppfatta staden så attraktiv och välkomnande 
att de väljer att flytta dit.   
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 3 LITTERATURGENOMGÅNG 
 
Befolkningstillväxt är någonting som påverkar länens representation och 
inflytande i riksdagen eftersom mandat fördelas efter deras 
befolkningsandel av rikets totalbefolkning. Under 1800-talets mitt växte 
Norrland kraftigt då det fanns ett behov av arbetskraft till skogs- och 
gruvindustrin. Detta ledde till att Norrlandsregionerna senare fick ett ökat 
inflytande i riksdagen genom fler ledamöter. Tillväxten avtog dock under 
1930-talet, bland annat i takt med att konkurrensen från städer i södra 
delarna av landet blev större. Som ett resultat av detta sjönk 
Norrlandslänens andel av totalbefolkningen och riksdagsledamöterna 
som representerar dessa områden blev färre (Westin 2018). Detta är något 
som Marie-Louise von Bergmann Winberg, professor i statsvetenskap vid 
Mittuniversitetet, menar får glesbygdsfrågor och dess lokalkännedom att 
tappa mark i riksdagen (SVT 2009).  

För att bryta denna nedåtgående trend och stärka det politiska inflytandet 
i Norrlandsregionerna menar Lars Westin (2018), professor vid Centrum 
för regionalvetenskap vid Umeå universitet, att det måste till en 
omställning för stadsbyggande i Norrland. Detta är en slutsats som den så 
kallade Norrlandskommittén kom fram till i en statlig offentlig utredning 
(SOU) redan 1949.  

”Om en centralort funnes i Norrland, skulle av allt att döma 
en del av den folkström, som nu drages söderut, istället 
ledas till den norrländska centralorten.” (SOU 1949:1 s. 45) 

Albinsson et al. (1964) konstaterar att den geografiska förflyttningen, eller 
”folkström” som Norrlandskommittén kallade den, av befolkningen i 
södra delarna av landet är koncentrerade till Mälardalen, Västsverige och 
Skåne. Detta till stor del på grund av den starka urbaniseringen och 
tillväxten i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Även 
om Norrland också haft en relativt hög urbaniseringstakt har detta inte 
varit tillräckligt med anledning av att denna folkförflyttning haft en stark 
koppling till storstäder, vilket saknas i Norrland. Resonemanget landade i 
att det redan då (år 1964) var hög tid att välja och verka för ett 
motsvarande storstadsalternativ i Norrland.    

Vidare menar Norrlandskommittén att institutioner som utbildning och 
sjukvård i Norrland bör verka för att bli mer oberoende motsvarande 
institutioner i Stockholm och andra platser i södra delarna av landet, för 
att på så sätt minska dess dragningskraft (SOU 1949:1). Detta är något som 
Westin (2018) också är inne på, men menar att kommunerna och 
regionerna i många fall istället premierar infrastruktur och 
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kommunikationer till Stockholm vilket snarare ökar på denna konkurrens. 
Till slut blir det en fråga om hur investeringar i avancerade och 
framstående institutioner, till exempel i Umeå, kan motiveras när södra 
Sverige som har en högre tillväxttakt och dess institutioner kan nås allt 
lättare och snabbare.    

Enligt Brorström & Siverbo (2008) finns det fem egenskaper som präglar 
en framgångsrik kommun; befolkningstillväxt, olika typer av samarbete, 
en ledningsorganisation som är lyhörd och öppen för förändring, stärkt 
ekonomifokus och långsiktigt verkande (informella) avtal. Av dessa fem 
egenskaper ses befolkningstillväxt som den grundläggande faktorn för att 
kommunen själva och utomstående ska uppfatta kommunen i fråga som 
just framgångsrik. Utöver den ekonomiska påverkan en 
befolkningstillväxt medför har det en desto större symbolisk betydelse. 
Ifall en kommun ökar i befolkning sänder det signaler utåt om attraktivitet 
och framtidstro i kommunen medan en befolkningsminskning sänder 
signaler om det motsatta. Eftersom en stor del av kommunerna har som 
mål om att öka i befolkning, och till och med har det som huvudsaklig 
verksamhetsidé, ser många kommuner det som ett misslyckande ifall de 
skulle minska i befolkning (Brorström & Siverbo 2008). 

Människors flyttbenägenhet skiljer sig åt beroende på ålder; yngre 
personer mellan 18 och 30 år flyttar i mycket större utsträckning än andra 
åldersgrupper (SCB 2003). Anledningen till att människor flyttar skiljer 
sig även åt beroende på åldersgrupp; yngre flyttar ofta på grund av studier 
på annan ort medan senare i livet sker flyttningarna oftare av sociala skäl 
och arbetsmöjligheter. Inte sällan är mönstret att unga flyttar in i 
storstäderna och universitetsstäderna för att sedan, när de kommit upp i 
30-årsåldern, flytta ut till kranskommuner eller en glesbebyggd 
hemkommun (Holm et al. 2013). 

3.1 Rumslig tillväxt 
 

Något förenklat kan en kommun eller stads rumsliga tillväxt delas in i tre 
huvudkategorier; förtätning, urban sprawl och övrig tätorts- och 
landsbygdsutveckling. Det är inte ovanligt att tillväxt sker genom en 
kombination av tillvägagångssätten, speciellt inte på snabbt växande 
platser, men oftast väljer beslutsfattare en huvudsaklig inriktning på hur 
de vill att ny bebyggelse ska ske. 

Att kommuner strävar efter och är under tillväxt och utveckling är något 
som kommer bygg- och fastighetsföretag till gagn då det ofta kräver ett 
ökat byggande och investeringar. Denna politiska inriktning kan leda till 
att politiker ingår i så kallad privat-offentlig samverkan eller andra typer 
av sammanslutningar med näringslivet för att konkurrera med andra 
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regioner, ibland med en oklarhet vems intressen det är som driver 
byggandet (Müller 2018).  

3.1.1 Förtätning  
 

Förtätning innebär att en stad bebyggs antingen genom nya fastigheter i 
anslutning till befintlig bebyggelse, vanligen på parkeringsplatser, 
grönytor eller industrimark, eller så kallad vertikal förtätning genom att 
bygga på våningar på redan befintliga byggnader. Hållbar utveckling 
genom en blandad stad är någonting som eftersträvas i dagens 
planeringsideal. Blandstaden innebär att en blandning av funktioner och 
service samlas på en koncentrerad yta, vilket skapar möjligheter för nya 
verksamheter och spontana möten (Länsstyrelsen Skåne 2008). Att dessa 
funktioner byggs tätt i staden är en förutsättning för att det ska fungera 
(Boverket 2004). Utöver den fysiska aspekten menar Jacobs (2005) att en 
tät, blandad stad inte bara borgar för framgång utan även en upplevd 
trygghet när det finns liv och rörelse av människor i gaturummet.  

Argumenten för förtätning är ofta miljörelaterade sådana kopplade till att 
det är en mer effektiv markanvändning, något som minskar 
transportbehovet och att det är en lösning på sociala och miljömässiga 
problem samt kommuners sinande ekonomi. Argument mot förtätning är 
delvis också ofta kopplade till miljöproblematik som minskade grönytor i 
stadsrummet och ökade bullernivåer (Westberg 2018; Boverket 2004). 
Forskning tyder på att en tät stad har bättre förutsättningar att tackla 
nutida och framtida klimat- och miljöproblem än vad en utbredd sådan 
har, bland annat i form av minskad energianvändning kopplat till 
transporter (Neuman 2005). 

I många kommuner är täthet en inriktning som beslutsfattare har inriktat 
planering och bebyggelse på under senare tid. Täthet är bra i vissa 
aspekter, men det finns dock nyanser i det då marginalnyttan sjunker ju 
högre tätheten blir. Ett exempel på detta är att energianvändning per 
capita för transporter är 40 000–50 000 MJ* lägre i en typisk europeisk 
stad med ungefär 4 000 invånare per km2 jämfört med en bilstad i USA 
med 500 invånare per km2. Ökar tätheten med mer än så är det svårt att 
se några reella fördelar. Studier visar på inledningsvis stora vinster ifall 
tätheten går från under 500 invånare per km2 upp till 4 000 – 6 000 
invånare per km2. Vid högre täthet än så avtar fördelarna och vid 8 000 
invånare per km2 uppstår istället nackdelar (Westberg 2018).  

Denna avtagande nyttan kan ses i service som barn- och äldreomsorg där 
en inledande förtätning ger ett underlag för servicen i fråga, men då 

                                                           
* Megajoule, energienhet 
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efterfrågan ökar minskar även ytan att kunna bygga ut i konkurrens med 
övrig bebyggelse. Risken är då att den service som erbjuds blir dyrare och 
av sämre kvalitet. Byggnation i allmänhet följer även samma mönster där 
en måttligt ökad täthet ger lägre kostnader i infrastruktur, men fortsatt 
tätare och högre bebyggelse leder till ökade bostadspriser med segregation 
som följd, likt Mellander (2017) (Westberg 2018).  

3.1.2 Urban sprawl 
 

Stadsmässig utspridning eller urban sprawl ses ofta som motsatsen till 
förtätning. Den europeiska miljöbyrån (European Environment Agency, 
EEA) definierar begreppet som:  

“[…] the physical pattern of low-density expansion of large 
urban areas, under market conditions, mainly into the 
surrounding agricultural areas.” (EEA 2006, s. 6) 

Ursprungligen härstammar fenomenet från USA i början på 1900-talet där 
den kraftigt ökade bilanvändningen hos privatpersoner samt en förkärlek 
till att bo i villor med trädgårdar fick städer att expandera utåt. Detta har 
även varit den rådande stadsbyggnadsprincipen i Sverige under de senaste 
årtiondena, mycket till följd av ökade boytor och bilanvändning. Mellan 
1960 och 1995 ökade befolkningen i Sverige med drygt 50 procent medan 
tätorternas area ökade med 600 procent under samma period (Boverket 
2004). 

En urban sprawl medför konsekvenser i form av dels en ökad 
markanvändning och dels en ökad energianvändning som ett resultat av 
ökade transportbehov. Dessa effekter hotar natur- och jordbruksmiljöer, 
ökar växthusgasutsläppen som orsakar klimatförändringar och förhöjda 
nivåer av luft- och bullerföroreningar som ofta överskrider de 
överenskomna gränserna för människors hälsa och säkerhet. Med andra 
ord genererar urban sprawl en rad negativa effekter som har direkta 
effekter på livskvaliteten för människor som bor i städer (EEA 2006). Den 
ökade markanvändningen riskerar även att skada naturen i form av den 
biologiska mångfalden samt ekosystemtjänster (McDonald et al. 2010). 

3.1.3 Landsbygdsutveckling 

Landsbygdsutveckling kan något förenklat förklaras som utveckling, det 
vill säga en förändring från ett läge till ett bättre, av den lokala platsens 
kvalitéer och värden. Detta med utgångspunkt att landsbygden och dess 
värden är norm och därmed ge förutsättningar för utveckling av dem 
istället för att ha städer och tät bebyggelse som utgångspunkt. Exempel på 
insatser för landsbygdsutveckling kan dels vara ekonomiska stöd till olika 
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projekt och verksamheter men även att ge planeringsmässiga 
förutsättningar för utveckling, något som kan minska landsbygdens ofta 
passiva roll i förhållande till staden (Länsstyrelsen 2011). 
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4 METOD 

Denna studie har genomförts kvalitativt där tidigare studier samt 
textdokument ligger till grund för att svara på dess frågeställningar. Viss 
kvantitativ data gällande historiska befolkningssiffror samt prognoser om 
framtida befolkningsutveckling har inhämtats från SCB respektive Umeå 
kommun. Detta för att jämföra den historiska befolkningsutvecklingen 
med den utveckling som krävs för att visionen ska realiseras. En induktiv 
arbetsgång innebär att den insamlade datan är det som studiens 
generaliserbara slutsatser och resultat baseras på (Bryman 2008). 
Eftersom studien är baserad på ett case, det vill säga Umeå kommun, är 
data och resultat så pass kopplat till just kommunen att det är svårt att dra 
några slutsatser som är generaliserbara i ett vidare perspektiv annat än för 
caset i fråga (Denscombe 2010). 

Vid användning av dokument som datakälla, som denna studie utöver 
statistik i huvudsak baserar sig på, bör dokumentens autenticitet, 
trovärdighet, representativitet och meningsfullhet bedömas. Dokument 
kan utgöras av officiella sådana från statliga myndigheter, privata 
dokument producerade av organisationer och dokument från massmedia 
(Bryman 2008). De dokument som använts i studien är en blandning av 
myndighets- och kommundokument, tidigare forskning samt insändare 
och nyhetsartiklar från massmedia. De senare är huvudsakligen för att få 
en inblick i hur olika relevanta aktörer resonerar och tycker i olika frågor. 

För att besvara frågeställningen om nödvändiga tillväxtprocesser har 
sysselsättningsstatistik analyserats, dels hur sysselsättningen har 
utvecklats historiskt och dels hur den förväntas att utvecklas framöver. 
Ingen statistik för sysselsättning i kommunen fanns tillgänglig för år 1984, 
för en jämförelse med samma tidsperiod bakåt i tiden som det är fram till 
2050 då visionen ska vara uppfylld, utan tillgängliga siffror från året därpå 
har använts. Detta blir inte helt jämförbart men ger ändå en någorlunda 
bild av hur tendensen ser ut. Den registerbaserade 
arbetsmarknadsstatistiken (RAMS) benämndes tidigare som årlig 
regional sysselsättningsstatistik (ÅRSYS). Antalet variabler som SCB 
använder sig av för att göra dessa mätningar har gradvis utökats och 
förfinats och därmed även statistikens träffsäkerhet (Tillväxtverket, u.å.). 

Den statistik som använts gällande arbetsmarknaden är baserad på den så 
kallade nattbefolkningen, som endast täcker in de som både arbetar och 
bor i kommunen. Detta då människor som bor i andra kommuner och 
pendlar in (dagsbefolkning) inte är relevant för studien och kan göra 
arbetsmarknadssiffror missvisande i förhållande till kommunens 
befolkningssiffror.  
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Att använda sig av offentlig statistik kan vara en tidseffektiv grund till en 
studie, speciellt i de fall där relevant statistik redan finns tillgänglig och 
forskaren inte har obegränsat med tid och resurser att samla in egna data. 
Detta ger även forskaren mer tid för analyser av datan, snarare än att 
samla in densamma (Bryman 2008).    

4.1 Metoddiskussion 
 

Svårigheten med denna metod är att den som genomför sekundäranalysen 
kanske inte uppfattar kontexten på samma sätt som ursprungsforskaren 
gjort, vilket kan göra det svårare att tolka empirin (Bryman 2008). 

I researcharbetet har källor bedömts så att de anses vara tillförlitliga i de 
tidigare nämnda avseendena av Bryman (2008). Den huvudsakliga empiri 
och data som studien bygger på kommer från officiellt statligt samt 
kommunalt håll och har därför ansetts vara tillförlitligt i sammanhanget.   

Att referera till politiker är lite speciellt då de ibland inte förhåller sig 
neutralt till frågor utan vrider på och betonar saker och ting för att driva 
en viss åsikt. Deras partis ställning i olika frågor är även någonting som 
påverkar och de måste se till att inte driva någonting som går allt för långt 
ifrån, eller strider mot, partiets ställning och ideologi. Inga siffror eller 
liknande har dock använts med hänvisning till politiker utan anledningen 
till att kommunalråd Hans Lindberg (S) och oppositionsråd Anders Ågren 
(M) hänvisats till i studien är för att få en inblick i hur kommunens ledande 
partier och beslutsfattare resonerar i frågor gällande befolkningsmålet då 
det i slutändan är de som beslutar om detta. 

I och med att denna studie kan kategoriseras som sekundäranalys kommer 
forskaren och förhållandet till studien och materialet i fokus. Allt material 
som bearbetas under forskningsprocessen bedöms med bakgrund i vad 
forskaren vet och tror sedan tidigare, det går med andra ord inte att 
förhålla sig fullkomligt neutralt till saker och ting. Forskarens bakgrund, 
värderingar och erfarenheter är faktorer som mer eller mindre omedvetet 
kan påverka tolkningen och det urval av data som görs. (Denscombe 2010)    

Inga etiska frågeställningar bedöms vara relevanta för studien då den inte 
berör ämnen som kön, religion, läggning eller annat som kan ses som 
forskningsetiskt känsligt. 
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5 BAKGRUND 
 

Umeå är en kommun i Västerbottens län i norra delarna av Sverige (figur 
1). År 2017 var kommunen Norrlands befolkningsmässigt största och 
landets 11:e största kommun med 125 080 invånare. År 2008 beslutade 
Umeås kommunfullmäktige om att anta ett befolkningsmål att kommunen 
år 2050 ska ha 200 000 invånare.    

 

Figur 1. Umeå kommuns läge i Sverige samt större tätorter i kommunen. 

Historiskt har etableringen av Stornorrfors vattenkraftverk i utkanten av 
Umeå haft en stor betydelse i stadens befolkningsmässiga tillväxt. 
Förutsättningar för kraftverksetableringen fanns i Umeå i form av 
Vattenfalls regionkontor och Norrbygdens vattendomstol i staden samt 
större möjlighet till service som skola och sjukvård i jämförelse med andra 
alternativa placeringar. Stornorrfors togs i drift 1958 och skulle sysselsätta 
sammanlagt 1 100 personer. För att organisera byggandet och 
förvaltningen av bostäderna som krävdes för detta etablerades Bostaden 
där stadens då tre partier var representerade. Resultatet blev 220 
lägenheter som byggdes åt Vattenfall i det då redan detaljplanerade 
området Berghem (Cerum, u.å.).  
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Diskussioner om ett universitet i norra Sverige hade förts sedan 1945 och 
det som gjorde att Umeå, i konkurrens med framförallt Härnösand, i 
förlängningen blev vald som sätesort var beslutet år 1951 att etablera 
Vetenskapliga biblioteket i Umeå. Bland annat med hjälp av länets 
riksdagsledamot Gösta Skoglunds arbete att skapa ekonomiska 
förutsättningar, övertygades staten om att 1959 etablera en medicinsk 
utbildning i staden. Efter instiftandet av bland annat socialinstitut och 
naturvetenskaplig utbildning invigdes universitetet av Kung Gustaf VI 
Adolf 1965 som landets femte i ordningen. De effekter som etableringen 
av universitetet haft och har på kommunen har delats in i fem kategorier; 
(Olsson & Haugen 2013)  

• Magneteffekter av att människor och verksamheter dras till 
kommunen på grund av universitetet 

• Kompetenseffekter där universitetet förhöjer kommunens andel 
högutbildade och förenklar rekrytering av välutbildad arbetskraft 

• Innovationseffekter genom samarbete mellan universitet, näringsliv 
och andra verksamheter 

• Avknoppningseffekter när forskare grundar nya företag kopplade till 
forskning som bedrivs 

• Kulturella effekter genom tillförseln av nya tankar, idéer och 
förhållningssätt som skapar en inbjudande och attraktiv miljö 

Sedan universitetet grundades har kommunens befolkning ökat med 
ungefär 104 procent. Liknande kommuner i Norrland med universitet har 
inte alls haft samma utveckling under samma period, vilket tyder på att 
Umeå universitet bland annat genom ovan nämnda effekter haft en 
betydande påverkan på kommunens utveckling (Olsson & Haugen 2013). 
Efter många år av utökning av institutioner och utbildningsplatser sedan 
grundandet har utökandet av universitetet planat ut på senare år. 

De största tätorterna i kommunen utöver Umeå är Obbola och Holmsund 
vid kusten, Sävar norr om Umeå och Hörnefors söder om Umeå (se figur 
1). Den tätort som haft störst befolkningsutveckling är Sävar som ökat från 
2 179 till 2 970 invånare eller med drygt 36 procent under perioden 1980–
2017. Under samma period ökade Umeå tätort från 52 179 till 86 311 
invånare, eller drygt 65 procent (SCB 2017d). Övriga kommunen bortsett 
dessa större tätorter, förenklat kallat landsbygden, har ökat från 15 659 
invånare till 25 060 eller med ganska precis 60 procent (SCB 2017a; 
2017d). 
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6 RESULTAT 

6.1 Befolkningstillväxt 

Från 1984 och framåt har Umeå kommun haft en högre befolkningsmässig 
tillväxt jämfört med riket som helhet, bortsett från åren 2006 och 2007 då 
kommunen låg under rikssnittet (Umeå kommun 2017a). 
Befolkningstillväxten har varit stark under de senaste åren, såväl som i 
kommunen som i riket, detta mycket på grund av en stor invandring från 
andra länder. 

Befolkningen i Umeå kommun har ökat från 85 698 personer år 1986 till 
125 080 år 2017, se figur 2. Det ger en ökning med cirka 39 000 på 32 år, 
eller en genomsnittlig ökning med drygt 1 200 personer per år. Den 
relativa befolkningsökningen har varit 1,4–1 procent per år under samma 
period, med en generellt avtagande trend (SCB 2017a). Skulle det 
tillväxtsnittet förbli oförändrat skulle befolkningsantalet i Umeå kommun 
öka med drygt 39 000 och resultera i 163 971 år 2050. Även om det är en 
förhållandevis kraftig befolkningsökning är det ändå drygt 36 000 färre än 
det uppsatta målet om 200 000 personer. Med andra ord krävs det att 
någonting sker så att den genomsnittliga befolkningsmässiga ökningen 
tilltar för att kommunen skall uppnå det uppsatta målet.  

Utvecklingstakten under de senaste tio åren (grön kurva i figur 2) är 
relativt lik den längre tillbaka i tiden och har haft ungefär 100 personer 
högre i snitt. 

En trend i västvärlden är att befolkningen som helhet blir äldre som ett 
resultat av bland annat låga födelsetal och en förbättrad hälsa som gör att 
människor lever längre. Denna trend går även att skönja i Umeå kommun. 
I en jämförelse mellan den åldersmässiga befolkningsstrukturen i 
kommunen år 1968 och 2017 har de äldsta kohorterna ökat i storlek samt 
procentuell andel av den totala befolkningen. De största kohorterna 
återfinns dock i åldersgrupperna 25–34 samt 15–24 år. Med andra ord har 
kommunbefolkningen 2017 fått en något äldre karaktär jämfört med 1968, 
emellertid har Umeå fortsatt en av de lägsta medelåldrarna i landet. 
Umeås roll som universitetsstad är här en bidragande orsak, där landets 
sätesorter för högre utbildning utmärker sig med att ha en lägre 
medelålder än andra orter (SCB 2010). Eftersom Umeå stad utgör ungefär 
70 procent av befolkningen i kommunen har det även en påverkan på den 
totala medelåldern i kommunen. 

En förändrad åldersstruktur i en kommun får samhällskonsekvenser, 
bland annat i form av förändrade behov hos befolkningen. 
Servicefunktioner som vård, barn- och äldreomsorg samt utbildning får 



17 
 
 

ett förändrat underlag när storleken på olika åldersgrupper förändras. 
Utöver kommunal service påverkas även landstinget i form av ett 
förändrat vårdbehov (Garli & Pettersson 2011). Sammantaget kan det 
konstateras att befolkningsförändringar som helhet, minskningar som 
ökningar samt ovan nämnda ålderstrukturella förändringar, är 
resurskrävande och har en stor påverkan på kommunernas ekonomiska 
förutsättningar. En studie av Sveriges samtliga 290 kommuner visade att 
kommuner med en vikande befolkningsmängd har högre kostnader 
relativt sett samt att kommuner med befolkningsökning generellt hade 
höga investeringsnivåer. I ett vidare helhetsperspektiv skulle det vara 
fördelaktigt och eftersträvansvärt för landets kommuner ifall de 
utvecklades mer likartat (Fjertorp 2013). 

 

 

Figur 2. Folkmängd i Umeå kommun samt olika utvecklingsscenarion till år 2050 (SCB 2017a; Umeå kommun 2017a). 

6.1.1 Prognoser 

I en befolkningsprognos utförd av Umeå kommun (2017a) i samarbete 
med Sweco väntas en befolkningsökning med 20 600 personer till drygt 
143 500 under prognostiden 2017 till 2028. För att göra en prognos görs 
ett antal antaganden för hur det undersökta fenomenet kommer utvecklas. 
Umeå kommuns befolkningsprognos bygger på antaganden om 
flyttningar, barnafödande och dödlighet, vilka är tre aspekter som har ett 
kraftigt inflytande på befolkningsutvecklingen.   

Prognoser innehåller alltid en viss mängd osäkerheter i och med att de 
bygger på antaganden som inte kan garanteras att de infaller. 
Befolkningsprognoser över längre perioder, som exempelvis fram till år 
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2050, är därför svåra att göra då de har som högst träffsäkerhet under de 
två inledande åren för att sedan få ett förhöjt prognosfel ju längre 
tidsperiod som undersöks. Detta eftersom eventuella fel tidigt i prognosen 
fortplantas och blir än större i slutet av prognosperioden (Umeå kommun 
2017a). 

Jämfört med den historiska befolkningsökningen från år 1984, som legat 
på ett snitt om 1 200 personer eller 1,4–1 % per år, prognoseras snittet öka 
till omkring 1 700 personer per år. Den högre prognosticerade 
tillväxttakten bygger på ett förmodat ökat antal födda, förändringar i 
flyttmönster i förhållande till övriga län samt en fortsatt hög invandring 
från andra länder (Umeå kommun 2017a). Den av kommunen 
prognosticerade tillväxttakten om 1 700 personer i snitt per år (gul kurva 
i figur 2) skulle resultera i att befolkningsmängden kommer närmare 
målet år 2050 men ändock drygt 19 000 färre än 200 000. Trots en högre 
tillväxttakt i absoluta tal blir tillväxten lägre, 1,3–0,9 %, i relativa tal, detta 
då snittet är konstant medan befolkningen ökar, samt att det utöver det 
blir svårare att hålla en hög procentuell tillväxt ju större befolkningen blir 
(Westin 2015). 

För att nå 200 000 invånare år 2050 behöver den årliga tillväxten av 
befolkningen ha ett snitt om nästan 2 300 personer per år baserat på 2017 
års befolkningssiffror (röd linje i figur 2), vilket är ett snitt som är 
väsentligt mycket högre än samtliga övriga scenarion. Under de två 
senaste åren (2016–2017) har dock tillväxttakten varit 2 115 respektive 
2 188 personer, vilket är just under snittet om 2 270 personer per år som 
krävs för att nå 200 000 invånare (SCB 2017a).   

6.1.2 Flyttning   

Av de personer som flyttar till Umeå kommun är en stor del i 
åldersgruppen 19–24 och under de senaste åren har drygt tre fjärdedelar 
av inrikes flyttar till Umeå kommit från andra län än Västerbotten (Umeå 
kommun 2017a). Detta går väl i linje med de nationella studier som finns 
angående flyttbenägenhet och ålder (SCB 2003). Med anledning av den 
stora årliga inflyttningen av unga, ofta studenter, till kommunen och 
omsättningen av gruppen med in- och utflyttningar, får Umeå kommun en 
i jämförelse utmärkande befolkningsstruktur. Kohorterna vandrar inte 
upp med tidens gång på samma sätt som många andra kommuner utan 
åldersstrukturen i kommunen får en mer beständig karaktär och då 
speciellt i de yngre åldersklasserna i och med den årliga tillförseln av 
studenter.  

Under tidsperioden 1968 till 2017 har Umeå kommun bortsett från åren 
2006–2007 årligen uppvisat ett positivt inflyttningsnetto, det vill säga att 
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det flyttat fler människor till kommunen än det flyttat därifrån. Sett till 
hur kommunen ökar i befolkning har detta inflyttningsnetto varit en stor 
del av befolkningsökningen under de senaste tio åren (SCB 2017b). Under 
samma tidsperiod har den inrikes inflyttningen varit högre än 
utflyttningen och detta väntas förbli oförändrat även framöver under de 
kommande åren. Att Umeå är en universitetsstad återspelas i att omkring 
60 procent av de som flyttar till kommunen är i åldersgruppen 19–28 år. 
På grund av relativt stora barnkullar åren 1989–1994 i landet väntas 
inflyttningarna till kommunen minska något i takt med att de blir vuxna, 
då äldre är mindre benägna att flytta än yngre (SCB 2003). Trots detta 
väntas inledningsvis ett positivt inrikes inflyttningsnetto om cirka 480 
personer för att sedan sjunka till cirka 260 personer år 2028, se figur 3 
(Umeå kommun 2017a). 

 

Figur 3. In-/utrikes flyttningar 1970–2016 i Umeå kommun och prognos för 2017–2028 (Umeå kommun 2017a). 

Utrikes flyttningar påverkas mycket av den politik som förs. Ett exempel 
på detta är 2011 då studieavgiften för studenter från icke EU-/EES-länder 
höjdes vilket ledde till fler utvandringar och färre invandringar. 
Sammantaget har dock kommunen haft relativt stora positiva nettosiffror 
och väntas så förbli även framåt i tiden. Sammantaget väntas kommunen 
ha en högre inflyttning än utflyttning fram till år 2028, se figur 3, även om 
nettot bedöms minska i slutet av prognostiden på grund av minskningar 
av både inrikes inflyttningar och invandring (Umeå kommun 2017).  

6.1.3 Naturlig befolkningsförändring 

År 2017 hade Umeå kommun ett summerat fruktsamhetstal, det vill säga 
måttet på hur många barn kvinnor beräknas föda under sin livstid, om 1,62 
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barn jämfört med 1,85 i riket som helhet. Kommunen har inte alltid haft 
ett lägre snitt utan före år 1992 har fruktsamhetstalen legat på liknande 
nivåer som rikssnittet. Anledningen till detta trendskifte på senare år 
härleds till etableringen och utökandet av universitetets verksamheter, då 
trenden är att barnafödande ofta skjuts på framtiden under pågående 
studier (Umeå kommun 2017a). 

Sedan 1970 har Umeå kommun haft ett större antal födda än döda, det vill 
säga ett födelseöverskott. Födelsetalen har haft vissa toppar bland annat 
under tidigt 90-tal medan antalet döda per år varit mer konstant. 
Födelseöverskottet har pendlat mellan cirka 900 och 300 under perioden 
1970–2016. Både antalet födda och döda prognosticeras att öka och 
resultera i ett födelseöverskott om cirka 600 per år. Antagandet om ett 
ökat antal födda beror främst på att antalet personer i barnafödande åldrar 
väntas öka. Att antalet döda förväntas öka beror på ett ökat antal äldre, 
som tidigare nämnt (Umeå kommun 2017a).       

6.1.4 Förklaring till befolkningstillväxt 

Umeå skiljer sig från stora delar av övriga Norrland genom att istället för 
att ha baserat sig i huvudsak på naturresurser, fyndigheter och industri, 
haft en kombination av influenser av intellektualitet, musik och kultur 
(Westin & Eriksson 2016). Detta är något som går väl i linje med 
Andersson och Strömquists (1988) k-samhälle samt Floridas (2002) 
kreativa klass. I sken av detta kan ett antagande göras att Umeå, som haft 
en bredare bas av influenser än många andra städer i Norrland, klarat 
denna process och övergång bättre sett till hur städerna i Norrland 
utvecklats befolkningsmässigt de senaste årtiondena.  

En studie av Tinagli et al. (2007) visar även på att Umeå kommun är en av 
de mest kreativa kommunerna i landet, mätt i det tidigare nämnda 
kreativitetsindexet. Studien tar upp kommunen som ett exempel på hur 
även geografiskt perifera områden kan konkurrera i den kreativa 
ekonomin och att Umeå över tid kunnat bibehålla sin attraktivitet och 
stärka stadens potential. De senaste 15 åren har Västerbottens län sett en 
betydande förändring och gått från att ha varit ett län med humankapital 
under rikssnittet till att ligga långt över snittet. Anledningen till detta 
härleds till stor del till etableringen av Umeå universitet som, utöver att 
bidra med kunskap och kompetens, attraherar en mångfald av människor 
med olika bakgrund och erfarenheter som är av vikt för den kulturdrivna 
tillväxten (Tinagli et al. 2007; Andersson 1985). 



21 
 
 

6.2 Rumslig tillväxt 

Umeå kommuns befolkningsmål ligger som tidigare nämnt på att 
kommunen ska ha 200 000 invånare år 2050. I en fördjupning till Umeås 
översiktsplan, Fördjupning för Umeå, finns planer för var framtida 
bebyggelse ska ske för de ytterligare drygt 70 000 invånarna som krävs för 
att uppnå befolkningsmålet. Umeå tätort hade 86 311 invånare år 2017, 
varav de centrala stadsdelarna cirka 11 000 invånare. Tillsammans med 
området kring Norrlands universitetssjukhus öster om centrum med 1 500 
invånare, planeras dessa delar av staden för en ökning med sammanlagt 
15 000 personer. Övriga befintliga stadsdelar planeras för en 
befolkningsökning med 25 procent, eller 20 000 personer. Nya stadsdelar 
med 15 000 personer planeras anläggas i närheten och utkanten av 
tätorten, se figur 4 (Umeå kommun 2011). 

 

Figur 4. Tillväxtvision för 200 000 invånare år 2050 i Umeå kommun (Umeå kommun 2011). 

Med andra ord väntas tätorten Umeå inrymma ytterligare 50 000 
personer, resterande del av befolkningsökningen planeras kommun-
delarnas större tätorter inrymma sammanlagt 17 000 personer varav 
Sävar och Holmsund med 6 000 personer vardera, samt 5 000 personer i 
olika byar längs stråk och kust- och älvsområden (Umeå kommun 2011). 
Realiseras befolkningsmålet och dess genomförandeplan i Fördjupning 
för Umeå kommer tätorten ha en befolkning om cirka 135 000 personer, 
vilket är en ökning med cirka 59 procent. Övriga kommunen får med en 
ökning om 22 000 personer eller en ökning med cirka 55 procent. Tätorten 
planeras med andra ord för den största ökningen, både i absoluta och 
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relativa tal, även om den relativa skillnaden inte är så stor mellan ökningen 
i och utanför Umeå tätort. Sett till den rumsliga utbredningen planerar 
kommunen för en förtätning i första hand då drygt halva befolknings-
ökningen planeras ske i befintliga stadsdelar i centrum samt intilliggande 
områden. Landsbygdsutveckling planeras för dryga 30 procent av 
befolkningsökningen, även om det kan argumenteras för att det till största 
delen handlar om tillväxt i de större tätorterna utanför Umeå snarare än 
landsbygdsutveckling i byar och liknande. Den resterande femtedelen av 
ökningen återfinns i form av urban sprawl i nya bostadsområden i Umeås 
ytterområden (Umeå kommun 2011). 

I Fördjupning för Umeå (2011) redovisas utvecklingsstrategier för 
kommunen som innebär att:  

”[…] framtida byggande bör ske centrumnära och tätt. Dels 
för att utnyttja befintlig infrastruktur men även för att 
främja kollektiva transportmedel och skapa förut-
sättningar verksamheter [sic!] och service i stadsdelarna.” 
(Umeå kommun 2017d s.6)  

Trots att en relativt stor del av befolkningsökningen planeras ske utanför 
tätorten nämns inte landsbygdsutveckling i fördjupningen för Umeås 
framtida tillväxtområde. Kommunens syn på och arbete för 
landsbygdsutveckling framgår dock i ett tematiskt tillägg där de menar att 
landsbygden är en självklar del i arbetet med befolkningsmålet. 
Bebyggelsen planeras att inriktas främst till så kallade tillväxtstråk, större 
tätorter på landsbygden och områden som uppvisat en historisk 
utveckling. Genom att göra detta menar kommunen att bidra till en hållbar 
bebyggelsestruktur, bland annat med att fokusera på de områden som har 
kollektivtrafikförbindelse (Umeå kommun 2017c). 

Utpekandet av just Sävar, Holmsund, Obbola och Hörnefors som viktiga 
tillväxtområden, och de siffror de planeras öka med befolkningsmässigt, 
motiveras inte, varken i Fördjupning för Umeå (2011) eller kommunens 
bostadsförsörjningsprogram (2017d).  

Den regionalpolitik som förts i Norrland under det senaste århundradet 
har präglats av att investeringar, bidrag och stöd har spridits ut över fler 
platser och större geografiska områden. Ett nutida exempel är 
beslutsprocessen rörande Botniabanan där ledande aktörer 
argumenterade för järnvägsdragningen som ett redskap för att skapa en 
befolkningsagglomeration som var mer baserad på pendling. Med andra 
ord skulle det rådande bosättningsmönstret behållas och förstärkas 
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snarare än att verka för en tillväxt och förtätning i någon stad (Westin & 
Eriksson 2016). 

6.2.1 Begränsningar 
Den rumsliga utbredningen av staden är begränsad av ett antal faktorer 
varav områden utpekade som riksintressen en påtaglig sådan. Detta är 
områden som av olika orsaker anses vara nationellt betydelsefulla och är 
enligt 3–4 kap miljöbalken skyddade mot sådana åtgärder som kan, eller 
riskerar att, påverka värdena som riksintresset avser. Rent konkret 
innebär det att det kan påverka möjligheterna till bygglov och förändring 
av markanvändning inom dessa typer av områden (Boverket 2017). 
Länsstyrelsen kan enligt 11 kap 11–12§§ plan- och bygglagen (PBL) 
överpröva och upphäva sådana kommunbeslut som innebär att ett 
riksintresse inte tillgodoses. 

I Umeå är ett drygt 20 km2 stort område i form av en ”tårtbit” strax norr 
om centrum vid Umeå garnison utpekat som riksintresse för 
totalförsvaret, som har skjutbanor och övningsområden på platsen 
(Försvarsmakten 2017). Med riksintressets influensområde omöjliggör 
det byggande i en förhållandevis stor del av Umeå. Ett annat riksintresse 
är flygplatsen belägen i södra delarna av stadens utkant. Anledningen till 
utpekandet som riksintresse (för kommunikation) är dess strategiska läge 
i norra Sverige samt flygplatsens betydelse för utveckling av stadens 
institutioner med nationell betydelse (Trafikverket 2015). Flygplatsens 
riksintresse och influensområde medför bland annat en generell 
restriktion om 52 m i byggnadshöjd samt förhöjda bullernivåer vid 
inflygningsområden (Umeå kommun 2011).  

6.2.2 Miljö 

I augusti 2007 undertecknade Umeå kommun Aalborgdeklarationen, 
vilket förbinder kommunen att upprätta ett Agenda 21-arbete mot 
förstöring av natur och miljö, fattigdom och demokratibrister och för en 
hållbar utveckling. Syftet med deklarationen är att fungera som ett 
styrmedel och ge städer och kommuner strategier för att skapa en hållbar 
stadsutveckling med god livsmiljö. Med anledning av dessa åtaganden har 
kommunen använt Aalborgdeklarationen som grund i sin planering för 
200 000 invånare, i fördjupade översiktsplaner över bland annat de 
centrala stadsdelarna, älvslandskapet samt kusten. I den fördjupade 
översiktsplanen för Umeå berättar kommunen att en utgångspunkt i detta 
arbete är att så långt som möjligt undvika stadsutbredning och att i första 
hand ”bygga staden inifrån” med kompletterande bebyggelse i befintliga 
stadsdelsområden (Umeå kommun 2011). 
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En annan indikation på att Umeå kommun har ett förtätande arbetssätt 
med nutida och framtida bebyggelse är målbilden om den så kallade 
”femkilometersstaden” som syftar till att så stor del som möjligt av den 
bebyggelse som sker ska lokaliseras inom en femkilometersradie från 
antingen stadens centrum eller universitetsområdet. Anledningen till 
denna inriktning är att kommunen menar att en tät bebyggelsestruktur 
möjliggör för och uppmuntrar till transporter med cykel samt sänker det 
generella transportbehovet (Umeå kommun 2011). 

6.2.3 Kommunal ekonomi och service 

Studier på hur förändring av kommuners befolkning påverkar dem tyder 
på att en befolkningstillväxt är resurskrävande och resulterar i förhöjda 
kostnader för de invånare som redan bor i kommunen. Det går däremot 
inte att fastställa om dessa fördyrningar vägs upp av en förhöjd kvalitet av 
service eller om det är en följd av en medveten satsning av politiker för att 
locka personer till kommunen. En annan aspekt är att strävan mot 
befolkningstillväxt kan vara ett sätt för tjänstemän och avlönade politiker 
att skapa en egen trygghet och säkra sin sysselsättning genom de ökade 
intäkterna (Fjertorp 2012). Med ett större antal som betalar kommunala 
avgifter för vatten, avlopp och avfallshantering minskar kostnaden per 
person, givet att verksamheterna inte behöver utökas i omfattning, och att 
ett vikande underlag ger behov av förhöjda avgiftsinkomster (Fjertorp et 
al. 2013).   

I Umeå kommuns översiktsplan (2017) samt planering för 200 000 
invånare (2010) framgår det inte mer än att en ”hög täthet” eftersträvas i 
nya stadsdelar. Den sammanlagda befolkningstätheten i Umeå 2017 var 
2 680 invånare per km2, så som helhet ligger staden inte i sådana nivåer 
att staden riskerar den tidigare nämnda typen av problem relaterade till 
tätheten. Enskilda bostadsområden eller stadsdelar isolerat kan dock nå 
upp i dessa täthetsnivåer beroende på hur de byggs och då kan den typen 
av problemformuleringar bli aktuella.   

6.3 Sysselsättning 

Umeå kommun menar att en befolkningsökning till 200 000 även kräver 
en ökning i antalet sysselsatta. Kommunen beräknar sig ha cirka 94 000 
förvärvsarbetande år 2050, vilket är 33 800 arbetstillfällen fler jämfört 
med 2016 års siffror. En ökad befolkningsmängd genererar en 
multiplikatoreffekt i form av ett ökat behov av service och därmed 
arbetstillfällen i serviceyrken som utbildning, handel, vård och omsorg 
men även i mindre utsträckning i andra branscher. Detta är dock inte 
tillräckligt utan det måste även ske en ökning i branscher som inte är 
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kopplade till service, till exempel företagstjänster och tillverkningsindustri 
(Umeå kommun 2016). 

Branschfördelningen inom Umeåregionen, det vill säga Umeås lokala 
arbetsmarknad samt Örnsköldsviks kommun, är som följer i figur 5. De tre 
branscher som sysselsätter flest är vård och omsorg, utbildning samt 
tillverkning och utvinning. (Umeå kommun 2016) Detta återspeglas även 
i att de tre största arbetsgivarna år 2017, Umeå kommun (11 775 
anställda), Västerbottens läns landsting (9 625) samt Umeå universitet 
(3 875), återfinns i de branscherna. Största privata arbetsgivaren är Volvo 
Lastvagnar med 1 375 anställda samma år (Regionfakta 2018). I 
kommunens genomgång av arbetsmarknaden 2016 framgår inte vilka 
branscher de ser ska utvecklas för att uppnå 94 000 förvärvsarbetande år 
2050. De nämner dock två verksamhetsmål för att uppnå målet, vilket dels 
är att genom ett utökat samarbete mellan näringslivet och universitetet få 
till fler kunskapsintensiva verksamheter. Den andra inriktningen är att 
underlätta för och uppmuntra till små- och egenföretagande (Umeå 
kommun 2016).   

 

Figur 5. Fördelning per bransch efter antal förvärvsarbetare i Umeåregionen. Den stora förändringen i jordbruk kommer sig 
av en ny klassificering av förvärvsarbetande år 2011 och berör främst personer 65–74 år (Umeå kommun 2016). 

Figur 5 visar hur fördelningen per bransch såg ut år 2014. Sedan dess har 
dock Volvo Lastvagnar varslat och lagt ner delar av sin fabrik i Umeå, vilket 
har bidragit till att handel gått om tillverkning och utbildning som tredje 
största bransch. En ökad användning av inhyrd arbetskraft från 
bemanningsföretag inom tillverkning och utvinning gör även att 
statistiken blir något missvisande då dessa kategoriseras under 
företagstjänster även fast de jobbar inom tillverkning och utvinning 
(Umeå kommun 2016). 
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Statistik gällande sysselsättningssiffror kan fluktuera mycket mellan olika 
år beroende på bland annat konjunkturläge, nyetableringar och 
avvecklingar men utveckling över tid visar ändå på en övergripande 
tendens av hur arbetsmarknaden utvecklas. År 1985 hade Umeå kommun 
46 199 förvärvsarbetande (SCB 1997). På 32 år fram till 2016 har antalet 
förvärvsarbetare* ökat med 16 762, ett genomsnitt med drygt 524 
arbetstillfällen per år, samtidigt som befolkningsmängden som ökat med 
37 784 personer under samma period. För att komma upp i de drygt 34 
000 arbetstillfällen som kommunen beräknar sig behöva för att uppnå 
befolkningsmålet krävs ett tillskott av i snitt 913 nya jobb varje år fram till 
2050, se figur 6. Tillväxttakten av arbetstillfällen måste med andra ord 
nästintill fördubblas de kommande 32 åren jämfört med hur 
arbetsmarknaden har utvecklats under samma antal år fram till 2016. 
Tendensen under de senaste åren är dock att tillväxttakten har tilltagit och 
ligger på ett snitt om drygt 813 arbetstillfällen per år senaste tio åren (SCB 
2017c). 

Ifall snittet som varit under de senaste 32 åren förblir oförändrat kommer 
kommunen landa på ungefär 12 655 arbetstillfällen färre än vad som 
beräknas krävas år 2050. Ifall utvecklingen fortsätter enligt den ovan 
nämnda förhöjda snittillväxten under de senaste tio åren kommer antalet 
arbetstillfällen betydligt närmare målet, men missar det ändå med drygt 4 
200. Detta är i storleksordningen i klass med Umeå universitet, som är en 
av de största arbetsgivarna i kommunen. Likt den befolkningsmässiga 
sådana har dock tillväxttakten senaste åren legat på jämförelsevis högre 
nivåer och till och med nivåer över snittet för behövd nivå (SCB 2017c). 

                                                           
* Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS) baserad på befolkningen äldre än 16 år som är skriven i kommunen 
(nattbefolkning).  
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Figur 6. Antal förvärvsarbetare och framtida utvecklingsscenarion i Umeå kommun (SCB 1997; SCB 2017c).  

I Svenskt Näringslivs ranking av kommuners företagsklimat 2017 
placerade sig Umeå på plats 144 av 290, vilket är en försämring med 20 
placeringar jämfört med föregående års ranking. Rankingen baserar sig på 
enkätsvar från företagare om hur de upplever företagsklimatet i sin 
kommun samt ett antal statistiska faktorer som kommunalskatt, 
marknadsförsörjning och nyföretagsamhet (Svenskt Näringsliv 2017). 
Kommunen har ett av de bästa utbuden av högutbildad arbetskraft, vilket 
är en grundförutsättning för näringslivet och dess produktivitet. Ifall det 
föreligger ett arbetskraftsöverskott ökar dock sannolikheten för 
utflyttning och utpendling från kommunen (Sweco 2010). I en 
enkätundersökning genomförd av konsultföretaget PwC 2016 gav nästan 
hälften av småföretagarna i Umeå ett lågt eller mycket lågt betyg till 
kommunens arbete med småföretagarfrågor, vilket är över rikssnittet även 
om det skett en förbättring jämfört med föregående år (PwC 2016).  

Ett sätt att utöka en kommuns arbetsmarknad är att med förbättrade 
kommunikationer kunna uppgå i en större arbetsmarknadsregion eller så 
kallad FA-region (funktionell analysregion) där människor kan bo och 
verka utan att behöva göra allt för tidskrävande resor. I Umeås fall finns 
potentialen med Botniabanan att även ta del av Örnsköldsviks 
arbetsmarknad, även om de dryga 50 minuterna det tar att åka dit med tåg 
idag överskrider de optimala 20–40 minuterna (Sweco 2010).    

  



28 
 
 

7 DISKUSSION 

I mångt och mycket kan Umeå kommuns motivering till befolkningsmålet 
härledas till effekter kopplade till kulturdriven tillväxt. I och med att det 
är en idé som präglat kommunen under en längre tid och enligt bland 
annat Andersson & Strömquist (1988) och Tinagli et al. (2007) varit en 
bidragande orsak till att kommunen haft en såpass kraftig tillväxt som den 
haft, är det kanske inte någon större överraskning.  

Historiskt har Umeå universitet varit en stor anledning till kommunens 
befolkningstillväxt, men sett till universitetets nuvarande storlek i 
förhållande till staden och den avtagande utökningen på senare år är det 
inte rimligt att tro att förutsättningar finns för att utöka verksamheten så 
mycket till. Åtminstone inte i sådan utsträckning att det på egen hand får 
kommunens årliga befolkningstillväxt att öka så pass mycket att 
befolkningsmålet uppnås.  

Att Umeå kommun enligt Tinagli et al. (2007) sett en markant förändring 
i humankapital under de senaste åren skulle kunna ses som ett resultat av 
den mångfald som universitetet för med sig. Människor från andra länder 
flyttar till staden och kommunen för att studera och bidrar till att skapa 
den mångfald, kreativitet och välkomnande miljö som Andersson och 
Strömquist (1988) och Florida (2002) menar är viktigt för att i 
förlängningen skapa tillväxt.  

Likt utvecklingen avseende arbetsmarknaden är den genomsnittliga 
tillväxttakten av befolkningen inte tillräcklig för att målet skall uppnås år 
2050. Befolkningsmålet och den utveckling som varit under de senaste tio 
åren har en differens på drygt 940 personer lägre per år eller sammanlagt 
31 000 färre år 2050. Det är som ett motsvarande Örnsköldsvik eller 
Nyköping i befolkningsmängd som saknas. Förvisso har tillväxttakten 
under de senaste två åren legat på nivåer drygt 100 personer under det 
som krävs för att nå 200 000 invånare år 2050, men snittet under längre 
tid (10 år) är mycket lägre och det högre snittet tros inte kunna behållas 
över tid enligt Umeå kommuns (2017a) befolkningsprognos. Att 
befolkningsökningen fortsätter framöver ses dock som troligt, vilket även 
Umeå kommuns (2017a) prognos talar för, men att ökningen skulle tillta 
så kraftigt som ett motsvarande Nyköping fram till år 2050 ses som 
mindre troligt.     

Arbetsmarknadens utveckling i kommunen kan delas in i tre kategorier, 
likt i figur 6. Snittet på hur antalet förvärvsarbetare har utvecklats mellan 
1985 och 2016, den mer nutida utvecklingen senaste tio åren samt det 
antal som kommunen beräknas att det behövs för att befolkningsmålet om 
200 000 invånare skall uppfyllas år 2050. Sannolikheten för att de olika 
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tillväxtnivåerna faktiskt uppnås kan diskuteras, men vad som står klart är 
att varken den historiska eller mer nutida utvecklingstakten av 
arbetstillfällena i kommunen är tillräcklig. Här måste det alltså till en 
förändring som relativt kraftigt ökar på tillväxttakten av arbetstillfällen, 
antingen genom en generell årlig ökning eller en kraftig tillförsel på en 
gång genom etablering av en större arbetsgivare. Denna ökning har dock 
kunnat skönjas under de två senaste åren, men det krävs att detta inte är 
två toppar som sedan sjunker ned till snittet under de senaste tio åren, 
utan att tillväxttakten förblir ungefär densamma fram till år 2050.   

Sett till hur företagare uppfattar företagsklimatet i kommunen, bland 
annat i undersökningar av Svenskt näringsliv (2017) och PwC (2016), finns 
det utrymme för förbättring. En kvalitetshöjning i de värden som 
företagare anser behöver förbättras, till exempel kommunens arbete med 
småföretagarfrågor, är någonting som kan bidra till att höja tillväxttakten 
om det får fler att starta företag, fler företag stannar kvar i staden och 
erbjuder dem bättre förutsättningar att lyckas och utvecklas. Ifall 
tillräcklig mängd sysselsättning inte finns är det heller inte troligt att 
kommunen kommer ha tillräcklig attraktivitet som krävs för att uppnå 
befolkningsmålet.     

Det finns även aspekter som kan påverka utvecklingstakten som ligger 
utanför kommunens kontroll. Förändrad politik till exempel inom skatte- 
och immigrationsfrågor på riksnivå, hög-/lågkonjunktur eller andra på 
förhand oförutsedda händelser skulle kunna förskjuta tillväxtkurvan så att 
målet antingen uppnås eller missas med än mer än de nuvarande 
prediktionskategorierna.    

Den rumsliga fördelningen av tillväxten i form av 50 procent förtätning, 
30 procent övrig tätorts- och landsbygdsutveckling och 20 procent urban 
sprawl är i mångt och mycket i samma strukturella form som är gällande 
idag. Det blir med andra ord ingen större strukturomvandling utan staden 
och kommunen behåller i princip samma form men blåses upp likt en 
ballong. Att kommunen valt denna typ av rumslig tillväxt skulle kunna 
bero på att ”mer av samma” är enklare att få förtroende av befolkningen 
att genomföra än en ännu större strukturomvandling. Ifall större andel av 
tillväxten hade planerats som till exempel övrig tätorts- och 
landsbygdsutveckling hade vardagen och samhället för de som bor där nu 
förändrats drastiskt till, gissningsvis, blandade utlåtanden.    

Kommunens verksamhetsmål för att utveckla näringslivets 
arbetsmarknad som ett led i arbetet för att uppfylla befolkningsmålet, går 
väl i linje med den kulturdrivna tillväxtens idéer om kunskapsintensiva 
verksamheter som utvecklar avancerade och/eller unika produkter som 
har en efterfrågan på världsmarknaden. Ifall kommunen hade agerat ännu 
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mer enligt Florida (2002) och Andersson & Strömquists (1998) idéer om 
kulturdriven tillväxt hade den rumsliga tillväxten bestått till än större del 
av förtätning och därmed förändrat strukturen av den täta staden, urban 
sprawl och landsbygd på ett mer påtagligt sätt. Detta på grund av de 
menade fördelarna att den täta staden skapar en kreativ miljö, fler möten 
mellan människor och utbud av kulturinrättningar och 
caféer/restauranger som i förlängningen driver tillväxt.  

Riksintressena bestående av flygplatsen och försvarets övningsområde är 
någonting som ligger utanför kommunens kontroll och styr och begränsar 
i planeringen av stadens framtida utveckling. En omvärdering eller flytt av 
övningsområdet hade troligtvis möjliggjort för en stor mängd bebyggelse 
väldigt nära stadens centrum. Detta hade varit en stor vinst enligt idén om 
kulturdriven tillväxt då det gett möjligheter till en än mer tätbebyggd stad 
och hade minskat transportbehovet då det ligger väl inom radien för 
femkilometersstaden. Flygplatsen medför inte lika stora begränsningar 
men är mer platsbunden än försvaret och troligtvis mer osannolik för 
undantag då till exempel begränsningen av byggnadshöjd inom dess 
influensområde är av flygsäkerhetsskäl. Kommunen kan dock inte räkna 
med några förändringar eller undantag alls från riksintressena utan får 
planera efter de förutsättningar som finns.  

Sett till den koppling mellan tillväxt och segregation som Mellander (2017) 
nämner, skulle ett uppfyllande av befolkningsmålet kunna ge upphov till 
en högre grad av segregation i kommunen, såväl löne- och inkomstmässigt 
som rumsligt. Detta då en fortsatt tillväxt skulle förstärka de effekter som 
Mellander menar tillväxten är kopplade till. Med bakgrund i detta skulle 
det vara intressant att i framtiden, tillexempel år 2050, undersöka ifall 
detta är fallet eller om tillväxten kan åtgärda eller dämpa 
segregationseffekter på det sätt som Mellander menar.      

Sammanfattningsvis är bedömningen att det med dagens förutsättningar 
i kommunen är mindre sannolikt att den uppnår sitt befolkningsmål då 
den tillväxttakt som krävs är så pass mycket högre än hur utvecklingen sett 
ut hittills och bedöms se ut framåt i tiden. Även om målet inte skulle 
uppnås är det frågan ifall det ska anses som ett misslyckande. Detta då 
kommunen troligtvis ändå sett en kraftig tillväxt fram till år 2050 och 
målet är, givet förutsättningarna, ställt väldigt högt. Det högt ställda 
befolkningsmålet kan också ses som ett sätt för kommunen att sända 
signaler utåt om framtidstro och framåtanda, för att på så sätt öka 
attraktiviteten. 

Den strategiska färdväg som Umeå kommun har etablerat för 
befolkningsmålet 200 000 är måhända en god sådan för att ge 
förutsättningar för en välplanerad och välmående stad i dess olika 
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avseenden, men kommer troligen inte resultera i att målet uppnås. Här 
kan det argumenteras för att det inte finns något självändamål i att ha en 
befolkningsökning, utan målet för en kommun enligt Bartik (2005), 
Dewes et al. (2003) och Arena för tillväxt (2006) är att kunna utveckla och 
förbättra välfärden och erbjuda sin befolkning en bra livsmiljö. Har Umeå 
kommun kunnat göra det år 2050 men ändå inte nått befolkningsmålet, 
är det svårt att se det som ett misslyckande sett till kommunens 
kärnverksamhet och syfte.  

Även om denna studie endast omfattar Umeå kommun och dess 
befolkningsmål är det, likt Fjertorp (2010), fler kommuner som har 
befolkningsmål. I många avseenden är Umeås case inte unikt utan det 
finns ett flertal liknande universitetsstäder som till exempel Linköping, 
Karlstad och Uppsala som har ambition att växa och därmed även ställs 
inför liknande typer av utmaningar som Umeå. 

7.1 Vidare studier 

Då denna studie avgränsats till att endast granska genomförbarheten i ett 
befolkningsmål skulle vidare studier kunna omfatta befolkningsmål 
generellt. Hur och varför kommuner arbetar med dessa frågor, hur 
arbetsgången ser ut när en nivå bestäms samt olika arbetssätt för att inte 
bara uppnå detta utan även tackla de problem och utmaningar som kan 
uppstå. Med denna studie i åtanke skulle det även vara intressant att några 
år framöver göra en förnyad studie för att se hur tillväxttakten utvecklats, 
hur väl den stämmer överens med kommunens befolkningsprognos, och 
därmed påverkat genomförbarheten av målet. 
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8 SAMMANFATTNING 

Befolkningstillväxt är något som många svenska kommuner strävar efter. 
Av de 290 kommunerna i landet har 115 av dem befolkningsmål och 103 
anger att de riktar sig mot en ökad befolkning. Umeå är en av dessa 

kommuner och har en vision att ha 200 000 invånare före år 2050. 

Denna studie syftar till att kritiskt granska genomförbarheten i Umeå 
kommuns visions att ha 200 000 invånare. Vidare är syftet att belysa 

kommunens planering avseende den rumsliga fördelningen av denna 

befolkningstillväxt. Detta görs genom att jämföra historiska 
genomsnittliga tillväxtdata med befolkningsprognoser och den 

genomsnittliga tillväxt som krävs för att uppfylla visionen.  

Studien visar att varken den historiska genomsnittliga tillväxten de 

senaste 32 eller tio åren är tillräckliga för att kommunen ska nå 200 000 

invånare år 2050 och därmed uppnå det beslutade befolkningsmålet. 
Tillväxttakten har dock tilltagit under de två senaste åren (2016–2017), 
men det krävs att detta inte är en tillfällig trend i form av två toppar som 

sedan sjunker ned till snittet under de senaste tio åren, utan att 
tillväxttakten förblir ungefär densamma fram till år 2050.   

Bland andra tillväxtprocesser måste antalet sysselsättningar i kommunen 

öka för att kunna nå befolkningsmålet. Kommunen uppskattar att 94 000 
jobb krävs, vilket är ytterligare 33 800 arbetstillfällen jämfört med 

nuvarande nivåer. Varken den historiska tillväxttakten senaste 32 åren 

eller den mer aktuella tioårsperioden är tillräcklig för det antal som 
beräknas krävs år 2050. Tillväxten av arbetstillfällen har dock följt den för 

befolkningen och ökat till nivåer som är tillräckliga för att uppnå den 

mängd som kommunen beräknar sig behöva.  

Den rumsliga utbredningen av den planerade tillväxten i befolkningsmålet 
ligger med huvudfokus på förtätning. Fördelningen av 

befolkningsökningen är dock förhållandevist jämnt fördelat då hälften 
planeras som förtätning av befintliga stadsdelar i Umeå, 30 procent övrig 
tätorts- och landsbygdsutveckling och 20 procent urban sprawl i form av 

etablering av nya bostadsområden i utkanten av Umeå tätort. Denna 
fördelning skulle inte resultera i någon större strukturomvandling av 

kommunens befolkningsmönster då det till stora delar följer det rådande 

bosättningsmönstret. Ifall kommunen hade följt idéerna om kulturdriven 
tillväxt än mer än vad de gör, hade fördelningen varit med större 
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tyngdpunkt på förtätning på grund av dess menade fördelar med en tät 
blandstad och dess påverkan på den kulturdrivna tillväxten. 

Sammantaget är bedömningen är att det inte är sannolikt att kommunen 

kommer att uppnå sitt befolkningsmål eftersom den nödvändiga 
tillväxttakten inom befolkning och arbetstillfällen är så pass mycket högre 
än nutida genomsnittliga tillväxtnivåer samt prognosticerade nivåer inom 

en snar framtid. Även om kommunen inte skulle uppnå befolkningsmålet 
kan det diskuteras ifall det verkligen ska betraktas som ett misslyckande. 

Detta med bakgrund i att det huvudsakliga målet för en kommun är att 

utveckla och förbättra välfärden för befolkningen. Har Umeå kommun 
gjort det, samtidigt som de förväntas vara under tillväxt, om än inte i den 
takt som befolkningsmålet, är det svårt att se det som ett misslyckande.  
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