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FÖRORD 
 

Sättet att formulera dagens regionala utvecklingsproblem påverkar möjligheterna att 

finna positiva lösningar. Det traditionella synsättet inom regionalpolitiken har varit 

att dela upp Norrland i två huvudzoner – kust respektive inland - för i stora drag 

olika politikutformningar. En sådan utgångspunkt har visat sig snarare förvärra 

problemen än att bidra till att lösa dem. Viktiga bryggor mellan den norrländska 

kustzonen och inlandet har inte nyttjats som fundament för tillväxtsatsningar. 

Långsiktigt hållbara resultat har varit svåra att uppnå trots att en rik mångfald av 

strategier har prövats under de senaste decennierna. En nyckelfråga i detta 

sammanhang är om det finns ytterligare strategier värda att pröva. 

 

 Denna rapport ingår som en delstudie inom ramen för forskningsprojektet 

”Uthålliga ortssystem i glesa regionala strukturer”, vilket finansieras av forsknings-

rådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas). Arbetet är även 

länkat till forskningsprogrammet Urban Design vid CERUM. Projektet anknyter till 

EU:s rumsliga planering kring utvecklingsstråk i form av flerkärniga stadsregioner 

och analyserar dess tillämpbarhet i glesa miljöer.  

 

Rapporten belyser hur företagare i inlandskommunen Storuman ser på samarbets-

strävanden över kommungränser längs väg E12, vilken bildar ett dominerande 

transportstråk i Västerbottens län som sammanbinder kustens största stad Umeå 

med den västerbottniska fjällvärldens mest utvecklade turistmiljö Tärnaby/Hem-

avan. E12:an som även benämns den Blå vägen fortsätter både i Norge mot Mo i 

Rana och i Finland närmast mot Vasa. Detta kommunövergripande samarbets-

sammanhang som kan bygga på många olikheter ställs mot den traditionella sam-

arbetsriktningen i inlandet, d v s med de närliggande kommunerna som har många 

likheter i sin struktur och problembilder.  
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1 HUR SKAPA DYNAMIK I GLESA STRUKTURER? 
 

Norra Sverige och i synnerhet regionens inre delar har under de senaste decennier-

na fått vidkännas en svag ekonomisk utveckling i kombination med en omfattande 

befolkningsminskning. Utvecklingen präglas av en kraftig strukturomvandling. 

Övergången från ett näringsliv huvudsakligen baserat på lokala naturresurser i form 

av jord, skog och malm till ett serviceorienterat näringsliv har på många håll inne-

burit stora svårigheter. I flertalet kommuner utgör numera den offentliga sektorn 

den klart dominerande arbetsgivaren, medan tillväxten inom privat servicesektor 

varit jämförelsevis svag i utpräglade glesbygdskommuner. Dessa omställnings-

problem hänger delvis samman med den glesa strukturen i form av långa avstånd 

till större städer, en allmänt utspridd befolkning, litet lokalt kundunderlag, samt en 

fysisk infrastruktur av relativt låg standard (se t ex Pettersson 2002). I en enkät-

undersökning bland företagare i Västerbottens inland framhålls avfolkningen och 

dess effekter på kundunderlaget som ett stort problem för det lokala privata 

näringslivet (Hopstadius 2003) 

 

En stark avfolkning råder i norra Sveriges inland till följd av ett negativt flyttnetto, 

men också på grund av en skev åldersfördelning orsakad av tidigare utflyttning. 

Den nuvarande utflyttningen hänger till stor del samman med att ungdomarna 

söker sig till större orter, universitetsstäder, storstadsregioner eller andra länder. 

Valfriheten är avsevärt mycket större jämfört med tidigare generationers möjlig-

heter att välja var man vill bo, vem man vill leva med och vad man vill arbeta med, 

för att bara ta några exempel (jfr Ziehe 1991). En omfattande enkätstudie av Garvill 

m fl (2000) har också visat att flertalet svenskar flyttar för att byta miljö, studier 

eller av sociala skäl, och bara i mindre utsträckning av arbetsmarknadsskäl.  

 

Den negativa utvecklingen har fortgått under flera decennier trots omfattande in-

satser från statens sida, både i form av traditionell välfärdspolitik och riktad 

regionalpolitik. Regionalpolitiken har i viss mån omformats under det senaste 
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decenniet. Inriktningen har ändrats från en allmän utjämningspolitik, där vissa delar 

av landet erhållit särskilda stöd, till en tillväxtorienterad näringspolitik för hela 

landet. EU-inträdet 1995 medförde också att regionalpolitiken anpassades till EU, 

inte minst via EUs strukturfonder och de målprogram som startades. Detta innebar 

samtidigt att de ekonomiska resurserna i regionalpolitiken ökade kraftigt (Hallin & 

Lindström 1998). För Norrlands inland blev det först ett specifikt Mål 6, men det 

ersattes från år 2000 med Mål 1, vilket också kom att omfatta kustområdet.  

 

Det har under senare år blivit vanligt att kommunerna ingått gränsöverskridande 

samarbeten med andra kommuner. Den bakomliggande tanken är ofta att kom-

munerna tillsammans ska bli starkare. Gränsöverskridande planeringssamarbete 

lyfts även fram inom ramen för ESDP (European Spatial Development Perspec-

tive) som ett sätt att stimulera utvecklingen. ESDP handlar om att skapa en gemen-

sam funktionell utvecklingsplanering för EU-området. I detta sammanhang kan 

”utvecklingskorridorer” vara ett sätt att hantera problemen med de glesa struktur-

erna i norra Sverige. Genom att fokusera insatserna till vissa utvecklingskorridorer 

kan man möjligtvis förstärka den regionala strukturen och nå en positivare 

utveckling än den som varit fallet under senare år. Utifrån denna utgångspunkt är 

Storuman särskilt intressant eftersom kommunen korsas av två tänkbara korridorer 

vilket gör att det finns två alternativa riktningar för samarbete, dels i nord-sydlig 

riktning längs Riksväg 45 (även kallad Inlandsvägen), dels i öst-västlig riktning längs 

E12 (Blå Vägen). En relevant fråga i sammanhanget är dock hur det lokala närings-

livet ställer sig till sådana samarbeten.  

 

Syftet med studien är att analysera förutsättningarna för att stärka de lokala tillväxt-

möjligheterna i glesa regionala strukturer via ett intensifierat planeringssamarbete 

längs funktionella utvecklingskorridorer. En central utgångspunkt är de tankar som 

presenterats inom ramen för en gemensam europeisk funktionell utvecklings-

planering (se avsnittet om ESDP). Studien är upplagd som en fallstudie i Storumans 
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kommun och tar särskilt fokus på företagarnas inställning till ökat planeringssam-

arbete över kommungränserna längs E12 respektive Riksväg 45. Centrala frågeställ-

ningar är: 

 

- Hur ser företagarna på förutsättningarna för det privata näringslivet i kommunen 

och på möjligheterna för det egna företaget? Vilka är den lokala miljöns starka och 

svaga sidor? Vad anser företagarna om t ex tillgänglighet till marknader, arbets-

kraftsutbud, kompetensförsörjning, infrastrukturens kvalitet, transporter och andra 

servicefunktioner? Vilka faktorer är av stor betydelse för det egna företaget? 

 

- Hur ser företagarna på kommunens arbete för att stärka näringslivet i kommunen? 

Anser företagarna att de kan påverka den kommunala planeringen? I vad mån vill 

de vara delaktiga i planeringen? 

 

- Vilken inställning har företagarna till ökat planeringssamarbete med andra 

kommuner i utvecklingsstråk? Vill företagarna att man prioriterar samverkan längs 

E12 eller Riksväg 45? Finns det samarbetsområden som anses viktigare än andra? 

 

Naturligtvis beaktas också i vad mån det finns skillnader i inställning mellan olika 

typer av företagare och företag. Angående samverkan över kommungränserna läggs 

fokus på sådana som sker med angränsande kommuner. Samverkan med avlägset 

belägna vänorter och liknande ligger således utanför ramen med denna fallstudie.  

 

Nästa kapitel ägnas åt att belysa några grundläggande planeringsförutsättningar för 

att stimulera näringsliv och utveckling. Kapitel 3 innehåller dels en kortfattad be-

skrivning av Storumans kommun, dels en redogörelse för några av de samarbets-

projekt man har med andra kommuner i närområdet. Det fjärde kapitlet inleds med 

en redogörelse om hur det empiriska materialet insamlades och bearbetades. 

Studien bygger i huvudsak på en enkät riktad till samtliga företagare i Storumans 

kommun. Enkäten skickades ut och besvarades under senare hälften av 2002. Där-
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efter följer en genomgång av resultaten från enkäten. I rapportens avslutande 

kapitel diskuteras huvudresultaten av studien.  

 

2 PERSPEKTIV PÅ PLANERING FÖR REGIONAL UTVECKLING 

OCH FÖRETAGANDE 

 

ESDP – planering med europeiska förtecken 

 

En aktuell utgångspunkt vid frågor som rör planering och utvecklingsarbete är 

ESDP (European Spatial Development Perspective). ESDP syftar till att ta fram en 

gemensam rumslig och funktionell utvecklingsplanering för EU-området. ESDP-

arbetet ska följa EUs grundläggande målsättningar om ekonomisk och social håll-

barhet, balanserade konkurrensförhållanden inom EU, samt bevarande och förvalt-

ning av naturresurser och kulturarv. På så sätt är ESDP också ett av EUs in-

strument för att utjämna regionala och nationella skillnader i utvecklingsförutsätt-

ningar. Samarbetet bygger på frivilliga överenskommelser, men indikerar samtidigt 

några viktiga planeringsaspekter för det framtida EU (se t ex European 

Commission 1999, Nyström 1999, Bengs 2002).  

 

En av målsättningarna är att stimulera polycentrisk regional utveckling. Tillväxten inom 

EU ska inte enbart ske i unionens centrala delar utan EUs tillväxtlandskap ska 

kännetecknas av flerkärnighet. På EU-nivån innebär det att även länder och 

regioner som befinner sig i EU-territoriets utkanter ska bidra till unionens 

utveckling och ha likartade förutsättningar för tillväxt som mer centralt belägna 

delar. Även regionerna bör bygga på flerkärnighetsprincipen där ett antal orter ingår 

i nätverk inom vilket man kan dra nytta av varandra.1 Orterna kan antingen likna 

varandra eller komplettera varandra i fråga om t ex arbetsmarknad, serviceutbud, 

                                                 
1 Man bör dock ha i åtanke att ESDP är utvecklat med utgångspunkt i tätbefolkade regioner där 

avstånden mellan städer är jämförelsevis korta. 
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fritidsmöjligheter m m. Liknande tankegångar finns i ESDP om städernas roll för 

den omgivande landsbygden och vice versa. Människor och företag i städerna ska 

kunna dra nytta av den omgivande landsbygden, t ex för boende och rekreation, 

samtidigt som landsbygdsbor och verksamheter belägna på landsbygden t ex ska 

kunna få tillgång till servicefunktioner som kräver större kundunderlag än mindre 

orter normalt kan erbjuda.2 Inte minst uppmärksammas de medelstora städernas 

roll i EUs mer glesbefolkade delar. Inom ESDP nämns också så kallade ”gateway 

cities” (inkörsportar), vilka är viktiga kontaktpunkter för EUs relationer med 

omvärlden. Det kan vara t ex hamnstäder och internationella flygplatser, men också 

städer som används för internationella mässor och konferenser.  

 

En annan central del av ESDP handlar om att skapa likvärdig tillgång till infrastruktur 

och kunskap. Förbättrad infrastruktur ska leda till effektivitetsvinster och sprida till-

växtförutsättningarna över territoriet. Tyngdpunkten ligger på snabba transporter 

och att reducera de problem som uppstått till följd av att den fysiska infrastruktur-

en traditionellt sett byggts upp för att tjäna nationella syften. På så vis har stats-

gränserna länge fungerat som barriärer för transporter inom Europa. Viktigt i det 

här sammanhanget är inrättandet av TEN (Transeuropean Network) som kan sägas 

vara det skelett som kommer att ligga till grund för hela EUs transportnätverk och 

                                                 
2 I detta avseende finns likheter mellan ESDP och Christallers centralortsteori (Christaller 1966). 

Kommunsammanslagningarna under 1960- och 1970-talen genomfördes med utgångspunkt i 

centralortsteorin och målsättningen var bland annat att skapa funktionella regioner. Inte minst 

ökad pendling över kommungränserna har gjort att de lokala arbetsmarknaderna utvidgats och 

numera ofta omfattar flera kommuner, s k regionförstoring (se t ex Kullenberg & Persson 1997). 

I Norrlands inland är avstånden mellan större orter långa och pendlingen mellan kommunerna 

jämförelsevis liten. Av det skälet brukar dessa kommuner ofta klassificeras som separata lokala 

arbetsmarknader. I vissa fall är kommunerna så vidsträckta att de kan sägas bestå av flera lokala 

arbetsmarknader och Glesbygdsverket (2002) har t ex konstaterat att Storumans kommun egent-

ligen består av åtminstone två lokala arbetsmarknader; en i väster centrerad runt Tärnaby/ 

Hemavan och en i östra kommundelen runt Storuman/Stensele.  
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som ska binda samman länder, regioner och städer runt om i EU. Tanken är också 

att man ska prioritera svaga och överbelastade delar av TEN för att höja effektivi-

teten totalt sett. I vissa fall kan det bli aktuellt att bygga helt nya länkar för att för-

bättra konnektiviteten i nätverket. Fokus ligger dock inte enbart på traditionell 

fysisk infrastruktur som t ex vägar och järnvägar utan även på modern telekom-

munikations- och IT-teknik. Tillgänglighet till högre utbildning och forskning till-

mäts också stor betydelse inom ESDP. Avslutningsvis handlar ESDP om att värna 

variationsrikedomen i natur- och kulturarv som finns inom EU. 

 

Utvecklingsstråk 

 

Tanken om stråk eller utvecklingskorridorer3 finns invävd i ESDP även om liknan-

de tankegångar kan spåras längre tillbaka i tiden. Den fysiska infrastrukturen och 

kommunikationerna har på ett eller annat sätt länge spelat en central roll för den 

ekonomiska utvecklingen (se t ex Andersson och Strömquist 1988). Norra Sverige 

präglas av åtminstone två typer av ”naturliga” stråkbildningar, dels det jämförelsevis 

täta bosättningsmönstret längs Norrlandskusten, dels de stråk som framför allt 

finns längs älvdalarna. Kartan i figur 1 visar hur dagens bosättningsmönster i 

Västerbottens län på många håll bildar tydliga stråk. Detta mönster har i stor ut-

sträckning haft samma karaktärsdrag sedan området koloniserades. Kustlandets 

kolonisering startade redan under förhistorisk tid, medan lappmarkens kolonisering 

                                                 
3 I den fortsatta framställningen används de båda begreppen mer eller mindre synonymt. Stråk 

används dock företrädesvis om historiskt nedärvda och mer eller mindre sammanhängande band 

av bosättning, medan (utvecklings)korridorer främst används när det handlar om att medvetet 

stimulera utvecklingen i zoner runt den fysiska infrastrukturen. Värt att notera är att tanken på 

utvecklingskorridorer givit upphov till en rikhaltig flora av bananformiga regionbildningar. Ett 

exempel är ”Brunets banan” som sträcker sig från Londonområdet till norra Italien och som 

innefattar Europas kärnområde med avseende på ekonomisk utveckling, bosättningsmönster och 

transportflöden (se t ex Minshull 1990). Dessa mentala bilder av bananregioner kan i sig utgöra 

viktiga instrument för fortsatta utvecklingsstrategier. 
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påbörjades först under 1600-talet. Under senare hälften av 1800-talet betraktades 

norra Sverige som ett framtidsland där rika naturtillgångar i form av bl a skog, 

malm och senare även vattenkraft skulle lägga grunden för industrialisering, 

ekonomisk tillväxt och välfärd (Sörlin 1988). Under denna period skedde också en 

mycket snabb befolkningstillväxt, inte minst i Norrlands inre delar (se t ex 

Håkansson 2000). En period av kraftig avfolkning inleddes efter andra världskriget 

och inte sällan var det de nybyggen och småbyar som tillkom sist som också av-

folkades först (se t ex Arell 1979, 1998).  

 
Figur 1: Bosättningsmönster i Västerbottens län. Bebodda kilometerrutor 1995. 

 

De tidiga stråkbildningarna har i modern tid förstärkts med främst vägar (figur 2). 

Järnvägarna har i norra Sverige bara i mindre utsträckning dragits med hänsyn till 

de traditionella stråken. Ett av många skäl till dragningarna av Norra Stambanan 
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och Inlandsbanan var att statsmakterna ville stimulera underutvecklade delar av 

regionen. Trots att det uppstod nya orter längs järnvägslinjerna så kom det att bara i 

mindre utsträckning lägga grunden för ”nya” korridorer. Förhoppningar knyts 

numera till nya järnvägslinjer som den pågående byggnationen av Botniabanan med 

en eventuell förlängning från Umeå till Haparanda (Norrbotniabanan). Båda dessa 

dragningar syftar dock snarare till att binda samman de större orterna längs Norr-

landskusten och på så sätt förstärka ett befintligt stråk än att etablera en ny 

korridor. Den föreslagna dragningen av Botniabanan följer i stor utsträckning 

E4:an, med undantag för området runt Kramfors i Västernorrlands län. 

 

 
Figur 2: Huvudvägar, järnvägar och flygplatser i Västerbottens län. 
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Samarbete över kommungränser 

 

Många kommuner har valt att intensifiera samarbetet med andra kommuner, inte 

minst med närliggande kommuner. En grov kategorisering av den här typen av 

samarbeten kan ske utifrån om de kommuner som samverkar liknar varandra eller 

om de är påtagligt olika. Målsättningen för kommuner som liknar varandra i ett 

eller flera avseenden kan vara att öka underlaget eller att uppnå samordningsvinster. 

Denna typ av samverkan kan underlättas av att kommunerna i mångt och mycket 

delar möjligheter och problem. Ett exempel på samarbete kan vara att man gemen-

samt marknadsför området för utländska turister. Till de negativa aspekterna hör 

dock att risken för konkurrens är uppenbar och att ”rättvisetänkande” hämmar 

utvecklingen när samtliga kommuner vill ha samma saker eller att resurserna ska 

delas med millimeterrättvisa mellan kommunerna.  

 

Samverkan kan också ske mellan kommuner som skiljer sig från varandra i ett eller 

flera avseenden. Det kan t ex gälla befolkningsstorlek och näringslivsprofil. I den 

typen av samarbeten öppnas för möjligheten att komplettera varandra (jfr komple-

mentaritet i ESDP). För att fortsätta på turistexemplet kan det handla om att locka 

turister till regionen och att där kunna erbjuda såväl stadspuls som vildmarksliv 

eller att erbjuda människor bosatta i städer en möjlighet att tillbringa fritiden i när-

belägna landsbygdsmiljöer. Å andra sidan finns en risk att samarbete försvåras av 

misstanken att någon annan drar mer nytta av samarbetet än man själv gör.  

 

De här olika typerna av samarbeten kan dessutom ta sig olika former i geografin. I 

vissa fall handlar det om samarbeten mellan ett fåtal grannkommuner, i andra fall 

över stora geografiska områden. Stundtals bildar hela eller delar av dessa sam-

arbeten en funktionell korridor. En tredje variant kan sägas vara nätverk mellan 

områden som ligger geografiskt åtskilda från varandra, t ex samarbeten med vän-

orter långt borta.  



 14

 

Företag och företagare i planeringsprocessen 

 

Det finns en lång tradition av att planering och frågor som rör regional utveckling 

varit en angelägenhet huvudsakligen för politiker och tjänstemän inom den offent-

liga sektorn. Även om planeringen och utvecklingsarbetet syftat till att stimulera det 

privata näringslivet så har det till stora delar skett utan företagens och företagarnas 

direkta medverkan. Inspel från det privata näringslivet har främst kommit från 

större företag och entreprenörer.  

 

Under senare år har situationen delvis förändrats. Nu bildas allt oftare partnerskap 

mellan det privata och offentliga och initiativ tas till att göra företagarna delaktiga i 

planeringen. Flera drivkrafter kan anas bakom denna omsvängning. Besparingar 

inom den offentliga sektorn och hårdare konkurrens om offentliga resurser har 

medfört svårigheter att enbart utifrån statskassan eller kommunala budgetar 

finansiera utvecklingsprojekt. Ett sätt att få mer ekonomiska resurser har blivit att 

ingå avtal med det privata näringslivet som då fått stå för en del av finansieringen. 

Av förklarliga skäl har företagen samtidigt krävt att få större inflytande över planer-

ingen. EUs regionalpolitik förutsätter också att man bildar partnerskap mellan 

offentliga och privata aktörer. Det finns även en ökad insikt om att den regionala 

utvecklingen inte alltid planeras bäst ”uppifrån”. Detta innebär inte nödvändigtvis 

att hela det privata näringslivet gjorts delaktig i planeringen och det är inte heller 

självklart att alla företagare kan eller vill vara med och påverka planeringen. 

Gandemo (1996) menar t ex att trots att det i politiska sammanhang ofta pratas om 

betydelsen av att stimulera företagandet och stödja det privata näringslivet ställer 

sig företagarna många gånger skeptiska till löften och ingrepp från samhällets sida.  

 

Det är viktigt att uppmärksamma att företagarna inte är någon homogen grupp. 

Här finns alltifrån ensamföretagaren som sköter sitt företag vid sidan om ett annat 
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jobb till ”storföretagaren” med många anställda vid flera arbetsställen. Beroende på 

bland annat företagets storlek, organisation, inriktning, typ av produktion, behov av 

arbetskraft, råvaror, transporter och så vidare kan man på goda grunder anta att 

intresset för att vara med och påverka planeringen varierar stort mellan olika typer 

av företag. Vi ska här bara ge några exempel på vitt skilda typer av företag.  

 

Det lokala serviceföretaget kan vara alltifrån den ensamföretagande hantverkaren till en 

butik med ett antal anställda. Den här typen av företag förenas bland annat av att 

de i stor utsträckning är beroende av det lokala kundunderlaget. Befolkningsutveck-

lingen och övriga näringslivets utveckling på orten betyder alltså relativt mycket för 

dessa företag.  

 

Turistföretagen räknas normalt till tjänstesektorn, men det är lätt att inse att flertalet 

turistföretag skiljer sig från de hittills nämnda företagen, även om det inte alltid är 

enkelt att dra en skarp gräns mellan turistföretag och andra serviceföretag. En 

restaurang kan t ex under stora delar av året fungera som servering för ortsbefolk-

ningen, för att under andra delar av året expandera kraftigt för att kunna möta till-

strömningen av turister. Många butiker kan också vara mer eller mindre beroende 

av intäkter från turister. I kategorin turistföretag hittar vi dessutom alltifrån stora till 

mycket små företag. En del är inriktade mot en regional eller nationell marknad, 

medan andra i huvudsak riktar sig till turister från andra länder. 

 

En distinktion kan göras mellan olika typer av tillverkningsföretag utifrån produktlivs-

cykelteorin (se t ex Törnqvist 1993, Johansson 1993). I den ena ändan hittar vi till-

verkningsindustrier, ofta relativt stora och kapitalintensiva, inriktade mot fabrika-

tion av mogna produkter och därmed utsatta för hård priskonkurrens. I norra 

Sverige är detta ofta naturresursbaserade industrier eller traditionella verkstads-

företag. Många av dessa är inriktade på marknader utanför den egna regionen och 

dras med höga transportkostnader. En del företag är dock berättigade till transport-
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stöd som delvis kompenserar för lägesnackdelen att befinna sig långt från mark-

naden. I den andra ändan av produktlivscykeln återfinns företag vars produkter 

befinner sig i ett tidigt skede av produktlivscykeln. Här handlar det vanligtvis om en 

mer kunskapsintensiv och avancerad produktion. Tillverkningen sker ofta i korta 

serier och ställer stora krav på flexibilitet, samtidigt som kostnaderna för produkt-

utveckling är höga. Andra kännetecken är intensiva kundkontakter och behovet av 

snabba transporter för gods och personer så att man på kort tid kan nå avlägsna 

marknader. Till denna grupp av företag kan man också räkna en del av de nya 

tjänsteföretagen. Andelen företag i ett tidigt skede av produktlivscykeln är relativt 

låg i glesbygden (se t ex NUTEK 1994, Industri och service 1995). 

 

Under det att en produkt passerar genom livscykeln kan det också bli aktuellt att 

flytta produktionen från högkostnadslägen till lågkostnadslägen, vanligtvis områden 

med lägre lönenivåer. Viss produktion är dock svår att flytta. Det gäller t ex verk-

samheter som måste ligga nära lokaliserade naturtillgångar. I takt med sjunkande 

transportkostnader minskar dock betydelsen av att vidareförädlingen ligger nära 

råvarorna. Även produktion som kräver högutbildade eller specialiserad arbetskraft 

kan vara svår att flytta eftersom kompetensen sitter hos personer vilka inte gärna 

flyttar med. 

 

En annan tydlig tendens i utvecklingen är att företag bildar någon form att nätverk 

där olika delar av verksamheten sker vid arbetsställen med skilda geografiska lokali-

seringar (se t ex Johansson 1993). Förbättrade kommunikationer har underlättat för 

företagen att lokalisera sina verksamheter till de platser som kan erbjuda lämplig 

arbetskraft för just den verksamheten. Ett och samma företag kan på så sätt ha 

huvudkontorsfunktioner i storstadsregioner, FoU-verksamheter i universitetsstäder, 

avancerad produktion i specialiserade industriregioner och enklare tillverkning i 
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perifera områden (inom landet eller i låglöneländer).4 Många företag ingår i produk-

tionskedjor där tillverkningen sker i flera steg. Ibland talas t o m om globala 

produktionskedjor vilka sammanbinder företag och anläggningar i vitt skilda delar 

av världen. Dessa sätt att ordna produktionen ställer också krav på nåbarhet. 

Platser och arbetsställen som inte har goda kommunikationer med resten av 

världen riskerar att hamna utanför och prioriteras bort redan i ett tidigt skede när 

företagen fattar sina beslut om var produktionen ska ske.  

 

Parallellt med det har också styrningen utifrån tenderat att öka. En minskande 

andel av företagen ägs av lokala aktörer och allt fler arbetsställen styrs från ett 

huvudkontor utanför den egna kommunen eller regionen. En relativt stor del av 

företagen i Norrlands inland har huvudkontoret utanför regionen (se t ex Levin och 

Pettersson 2000). Ägande utifrån har exempelvis blivit ett tydligt inslag i Hemavan 

och Tärnaby där en stor del av anläggningarna ägs och drivs av det Stockholms-

baserade företaget Strömma AB (Arell 2002). I viss mån har också företagandet 

internationaliserats, bl a har Stensele såg i Storumans kommun numera japanska 

ägarintressen. Ägandet och styrningen utifrån kan ha både positiva och negativa 

inslag. Till de förstnämnda hör t ex att företaget tillförs ekonomiska resurser och 

kompetens utifrån och att företaget lättare kan nå ut med sina produkter på en 

större marknad. Till de negativa aspekterna kan hänföras att utifrånstyrningen 

riskerar leda till beslut som inte tar hänsyn till de lokala förhållandena. Sannolikt 

medför också ägande utifrån en större risk att vinsterna inte återinvesteras i när-

området eller på annat sätt kommer den lokala ekonomin till del.  

 

Produktionsnätverken kan i vissa fall bilda så kallade kluster. Klusterteorin kan ses 

som en vidareutveckling av teorierna om agglomerationsfördelar, industriella 

                                                 
4 Huvudkontorsfunktionerna kan innefatta t ex ledning, centraladministration, finansiering, 

marknadsföring, samt i vissa fall även delar av forsknings- och utvecklingsverksamheten (FoU). 

Principerna bakom den så kallade rumsliga arbetsdelningen förknippas ofta med Massey (1984). 
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distrikt och liknande.5 Kluster kan beskrivas som knippen av relaterade verksam-

heter, vanligtvis geografiskt koncentrerade till en stad, region eller land (NUTEK 

2002b).6 Verksamheterna är ofta på ett eller annat sätt kopplade till produktionen 

av en viss vara eller tjänst och företagen kan på så vis ingå i en produktionskedja. 

Ett exempel är att Sverige brukar betraktas som ett kluster för tillverkning av tunga 

fordon, främst lastbilar. Centrala aktörer i detta lastbilskluster är Volvo och Scania, 

men runt dessa företag finns en lång rad verksamheter, t ex underleverantörer och 

olika servicefunktioner, vilka också kan sägas tillhöra lastbilsklustret. Förgrunds-

gestalten inom klusterforskningen, Michael Porter, menar att det är samspelet 

mellan en lång rad produktionsförutsättningar som lägger grunden för om en 

företagsmiljö ska nå framgångar på den internationella marknaden (Porter 1990, 

2000). Han betonar att även i värld av internationell konkurrens spelar företagets 

lokala miljö och geografisk närhet stor roll. Vi ska här redogöra för några av de 

faktorer som han pekar ut som viktiga för företagets konkurrenskraft. Det är också 

                                                 
5 Sedan lång tid tillbaka är det ett välkänt fenomen att det finns industriella distrikt med en geo-

grafisk koncentration av företag vilka har en viss inriktning (Marshall 1890/1960, Asheim 2000). 

Inte sällan har företag ursprungligen etablerats på en plats till följd av någon naturgiven fördel, 

t ex en råvarutillgång. Runt denna verksamhet har det uppstått en rad kringaktiviteter, ibland i 

form av underleverantörssystem med starka kopplingar mellan företagen. Den geografiska när-

heten kan också ge de enskilda företagen agglomerationsfördelar som att man delar på infra-

struktur och en pool av kompetent och specialiserad arbetskraft. Det kanske mest kända exemp-

let för svenska förhållanden är GGVV-området (Gnosjö med grannkommunerna Gislaved, 

Vaggeryd och Värnamo) med en stor mångfald av framgångsrika små och medelstora tillverk-

ningsföretag (NUTEK 2002). Sedan klusterbegreppet introducerades i början av 1990-talet har 

det i sin tur lett till nya begrepp som t ex learning regions. Teorierna om ”lärande regioner” tar 

fokus på att näringslivet och regionerna hela tiden måste förvalta och utveckla humankapitalet för 

att upprätthålla sin konkurrenskraft.  
6 Förekomsten, den exakta innebörden och betydelsen av dessa kluster är dock omdiskuterad (se 

t ex Malmberg 2002). 
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främst i detta avseende klusterbegreppet intressant för Storumans vidkommande.7 

För det första handlar det om faktortillgångar som t ex tillgång till mark, råvaror och 

energi, kapital för investeringar, arbetskraft (inklusive kunskap och erfarenhet), 

samt infrastruktur. Värt att notera i hans resonemang är att även brister gällande 

vissa faktortillgångar, t ex avsaknad av lokala naturtillgångar, höga energipriser, 

strikta regelverk och liknande, kan stimulera till uppfinningsrikedom för att komma 

runt hindren. Dessa kreativa lösningar kan i sin tur ge ett försprång på marknaden 

när förutsättningarna förändras i en för företaget gynnsam riktning. En initial nack-

del kan alltså vändas till en marknadschans. Ett exempel är att Sverige tidigt införde 

höga krav på säkerhet i bilar, vilket givit upphov till mycket forsknings- och 

utvecklingsarbete inom landet på detta område och resulterat i att många svenska 

företag blivit världsledande inom bilsäkerhet (t ex Autoliv). Infrastrukturen inne-

fattar enligt Porter inte enbart fysisk infrastruktur utan även kollektiv service, forsk-

ning och utbildning. För det andra är efterfrågeförhållandena väsentliga. Porter pekar 

på betydelsen av att ha ett nära samarbete med krävande kunder, inte minst möjlig-

heten att testa produkter lokalt innan man ger sig ut på en internationell marknad. 

Det tredje området Porter lyfter fram är förekomsten av besläktade och stödjande verk-

samheter, t ex tillgången på företagsservice och underleverantörer. På så sätt kan det 

uppstå lokala produktionssystem. Avslutningsvis hävdas att lokalt samarbete och 

rivalitet gynnar företagen. Det bör finnas många små och medelstora företag, gärna 

familjeföretag, där den inhemska rivaliteten sporrar företagen till att göra sitt 

yttersta. Samtidigt är det viktigt att det finns täta sociokulturella nätverk, t ex 

föreningar och klubbar, där företagarna kan träffa andra. Även om den lokala 

rivaliteten är stor bör det ändå finnas utrymme för samverkan runt verksamheter 

som det enskilda företaget är för litet för att själv ta hand om på ett effektivt sätt. 

Det kan handla om t ex forskning, marknadsföring och distribution. 

 

                                                 
7 Möjligtvis kan koncentrationen av ett relativt stort antalet turistföretag till Tärnaområdet 

betraktas som ett kluster. 
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En annan viktig aspekt på näringslivets utveckling är tillgången på arbetskraft. Vid 

sidan om arbetskraftsutbudet räknat i antal tillgängliga personer spelar naturligtvis 

också befolkningens utbildningsnivå, yrkeserfarenheter, flexibilitet och värderingar 

stor roll för om företaget kan hitta lämplig arbetskraft. Här bör dock noteras att en 

betydande grupp ensamföretagare inte har för avsikt att anställa personal, eventuellt 

med undantag för andra personer i familjen som t ex kan utföra delar av arbetet 

eller gå in under tillfälliga efterfrågetoppar. Den egna försörjningen och själv-

ständigheten är ofta mål i sig för dessa företagare.8 Andra företag behöver 

emellertid anställa arbetskraft. Men även efterfrågan på arbetskraft kan variera 

kraftigt mellan olika typer av företag. En del företag behöver mycket personal som 

företrädesvis är lågutbildad, andra efterfrågar endast enstaka personer men som är 

högutbildade eller i annat avseende starkt specialiserade. Vissa företag måste dess-

utom anpassa sin personalstorlek efter kraftiga säsongsvariationer. Angående 

rekryteringen av nyckelpersoner kan det lätt uppstå matchningsproblem mellan 

företagets behov och tillgången på den lokala arbetsmarknaden. Bristen kan t ex 

lösas med inflyttning men då krävs också att andra förhållanden på orten överens-

stämmer med de potentiella inflyttarnas önskemål. Många gånger kan det dessutom 

vara svårt för en partner att hitta ett passande jobb i glesbygden (se t ex Nilsson 

2000a). Ett annat alternativ är att matchningsproblemet löses genom inpendling, 

men i glesbygden blir ofta pendlingsavstånden långa såväl inom kommunen som 

mellan kommuner (se t ex Glesbygdsverket 2002). En funktionell korridor med 

goda förbindelser mellan noderna kan emellertid underlätta pendling och reducera 

matchningsproblemen på arbetsmarknaden (Wiberg 2002). 

 

Företagarens inställning till planering kan också tänkas hänga samman med bero-

endet av förhållanden i den lokala miljön. Dessutom kan företagarens vilja att delta 

i planeringsprocessen variera en hel del, inte minst beroende på om han eller hon 

                                                 
8 Exempelvis bland turistföretagare på landsbygden i Norge och Sverige är detta vanligt (se t ex 

Karlsson & Lönnbring 2001). 
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tror att det är möjligt att påverka utvecklingen i en för företaget önskvärd riktning. 

Det förefaller också rimligt att många företagare inte anser sig ha tid att delta efter-

som företaget tar hela deras engagemang i anspråk (jfr NUTEK 2002a). En rad 

forskare menar dock att dynamiska regioner kännetecknas av ett brett engagemang 

i samhället och att alla medborgare, inklusive företagarna, deltar aktivt i samhälls-

utvecklingen, istället för att enbart fokusera på de åtgärder som gynnar den enskilda 

individen, företaget eller gruppen (se t ex Putnam 1993, Johannisson 1997, 2002).  

 

Regionspecifika förutsättningar för planering  

 

En planering för att befrämja den sociala och ekonomiska utvecklingen påverkas 

även av de grundläggande förutsättningarna i regionen. Vi ska här titta närmare på 

några planeringsförutsättningar av betydelse för norra Sverige. I likhet med många 

andra glesbefolkade områden runt om i världen har även norra Sverige påverkats av 

en rad genomgripande strukturförändringar under de senaste decennierna. I den 

internationella litteraturen används ofta termen ”rural restructuring” som en 

samlingsbenämning för de processer som förändrar landsbygden (för en genom-

gång av begreppet, se t ex Hoggart & Paniagua 2001). Vi ska här kortfattat nämna 

några av de omvandlingsprocesser som berör norra Sverige och i synnerhet lands-

ändans mer glesbefolkade delar (se även Pettersson 2002). En del av processerna 

har varit i gång under lång tid, medan andra främst verkat under senare år. Flera av 

processerna hänger dessutom samman med varandra på ett eller annat sätt. 

 

En genomgripande strukturomvandling som pågått under jämförelsevis lång tid är 

de traditionella glesbygdsnäringarnas tillbakagång. Hit kan räknas t ex jordbruket, 

skogsnäringen och gruvindustrin. Utvecklingen har varit likartad i många kommun-

er och även om en relativt stor andel av befolkningen fortfarande på ett eller annat 

sätt får sin försörjning ur de traditionella basnäringarna så krymper dessa näringars 

betydelse i rask takt (Lindgren m fl 2000). Förlusten av arbetstillfällen till följd av 
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långtgående rationaliseringar inom de traditionella basnäringarna har bara i mindre 

grad kunnat kompenseras av expansion i t ex tillverkningsindustri och privata 

serviceverksamheter. För Storumans del har sysselsättningen minskat kraftigt inom 

t ex skogsbruk, jordbruk, och vattenkraft, medan nya arbetstillfällen skapats inom 

bland annat turistnäringen. Exploateringen av naturtillgångarna präglar dock fort-

farande områdets näringslivsprofil, den fysiska infrastrukturen och inställningen 

bland beslutsfattare och invånare. Bindningen till naturtillgångarna kan emellertid 

vara både en styrka och en svaghet. Styrkan ligger i att naturtillgångarna fortfarande 

finns kvar och har ett substantiellt värde, samt att det samhälle som byggts upp 

fungerar som en smidig apparat för att ta hand om råvarorna. Samtidigt ställs lokal-

samhället inför stora problem om man inte förmår att ytterligare öka förädlings-

graden och på ett innovativt sätt utveckla produkter med ett högre marknadsvärde. 

De senaste decenniernas utveckling har visat att råvaruexport och försäljning av 

lågt förädlade produkter i kombination med en hårdnande internationell kon-

kurrens leder till färre arbetstillfällen och sjunkande intäkter. Under senare år har 

fokus skiftat mot att höja förädlingsgraden, men det ställer ofta större krav än 

tidigare på forskning och produktutveckling samt ”import” av nya produktions-

metoder. Därutöver ställs krav på nya kompetenser och förändrade förhållningssätt 

gentemot nya konkurrensvillkor. Det finns dock en risk för inlåsningseffekter när 

arbetskraft och andra resurser allokeras till lågproduktiva näringar (se t ex Maier 

2001). Omvandlingen från ett i huvudsak naturresursbaserat näringsliv till ett 

kunskaps- och tjänsteinriktat näringsliv har i många kommuner blivit en smärtsam 

men nödvändig process. Numera knyts ofta förhoppningarna i norra Sveriges in-

land till verksamheter som t ex turism, telefonbokningscentraler, testverksamhet 

och liknande (se t ex Korsås 2003).  

 

Samtidigt har det skett förändringar i befolkningsstrukturen. Glesbygdens avfolk-

ning har i många stycken accelererat under 1990-talet. Den skeva demografiska 

sammansättningen till följd av tidigare utflyttning medför att det i stora delar av 
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glesbygden dör långt fler personer än det föds nya medborgare (Håkansson 2000). 

Samtidigt har utflyttningen av ungdomar fortsatt, vilket ytterligare späder på den 

negativa befolkningsutvecklingen. Utflyttningen av ungdomar hänger delvis sam-

man med ökade krav på högre utbildning (se t ex Garvill m fl 2000). De som flyttar 

för att skaffa sig en högskoleutbildning väljer ofta att stanna på utbildningsorterna 

eller flyttar vidare till storstadsregionerna (Nilsson 2000b). Inflyttningen av hög-

utbildade befinner sig på en mycket låg nivå i Norrlands inland och på vissa håll har 

man stora svårigheter att tillsätta tjänster som kräver högskoleutbildad personal 

(Ericsson & Sjölander 2000). Många gånger försvinner ungdomarna redan i 16-18-

årsåldern när de flyttar för att skaffa sig en gymnasieutbildning. Bland annat av det 

skälet har många glesbygdskommuner startat egna gymnasieutbildningar. I enstaka 

fall har kommunerna även initierat högskoleutbildningar och t ex Storuman har 

numera en tvåårig högskoleutbildning till bergmaterialingenjör. Av förklarliga skäl 

är dock valmöjligheterna i den egna kommunen begränsat till ett fåtal utbildningar 

och flertalet ungdomar med högskoleambitioner väljer istället att flytta till någon 

högskole- eller universitetsstad. 

 

Nygren och Persson (2001) har påtalat att den negativa befolkningsutvecklingen 

kan leda till stora svårigheter att i glesbygden upprätthålla annat än de mest basala 

servicefunktionerna, t ex barn- och äldreomsorg, och att det kommer att bli svårare 

för andra verksamheter att få tag på arbetskraft. Även om detta i dagsläget ter sig 

något överdrivet pekar det på en framtida hotbild för privat företagsamhet i bygder 

där avfolkningen pågått under många decennier. Dessutom medför den negativa 

befolkningsutvecklingen att privata företag som är beroende av ett lokalt kund-

underlag får se sin marknad krympa.9 Verksamheten måste i normala fall läggas ner 

när kundunderlaget sjunker under den tröskelnivå som krävs för att få företaget att 

                                                 
9 En enkätundersökning av Företagarnas Riksorganisation riktad till de egna medlemsföretagen i 

Västerbottens läns inland visar att ca ¾ av företagen är delvis beroende av den lokala marknaden. 

Hälften av inlandsföretagen säljer 70 % eller mer på den lokala marknaden (Hopstadius 2003).  
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gå runt ekonomiskt. Kundunderlaget kan även ändras till följd av förändringar i 

befolkningens åldersstruktur och konsumtionsvanor, t ex att invånarna väljer att 

handla mer i stora handelscentra i städerna och mindre i lokala butiker. 

 

Företagsklimat i Västerbottens län 

 

En rikstäckande enkätundersökning gjord av SCB syftade till att belysa småföretag-

ens villkor i länen (NUTEK 2002a, NUTEK 2003).10 Enkäten skickades till ett 

urval företag med färre än 50 anställda och i Västerbottens län svarade drygt 650 

företag. Företagen i länet fördelade sig ungefär som riksgenomsnittet med 14 % till-

verkningsföretag och resten tjänste- eller handelsföretag. Två tredjedelar av före-

tagen riktade sig huvudsakligen till den lokala marknaden och endast 11 % uppgav 

att de bedrev export i någon omfattning. Lite drygt 60 % var ensamföretagare, 

medan endast 4 % hade 10-49 anställda. Endast var femte företagsledare var 

kvinna.  

 

En majoritet av företagarna i Västerbottens län (61 %) ansåg att företaget gav till-

räcklig eller god försörjning. Samtidigt var andelen som svarade att företaget gav 

dålig eller ingen försörjning högre i länet än riksgenomsnittet (39 % jämfört med 

31 %). Om möjligheten fanns skulle två av tre företagare gärna se att företaget ex-

panderade, medan lite drygt en tredjedel inte önskade någon expansion. Företag-

arna i Västerbottens län såg dessutom en lång rad hinder för tillväxt i det egna före-

taget. I fallande ordning angavs; brist på egen tid (65 % av företagen i länet såg 

detta som ett hinder), hård konkurrens (38 %), dålig lönsamhet (37 %), begränsad 

tillgång på arbetskraft (37 %), svag efterfrågan (34 %), myndighetsregler, tillstånds-

                                                 
10 Det har varit svårt att hitta andra studier om hur företagarna ställer sig till det lokala och 

regionala företagsklimatet och det trots att det rimligen borde har genomförts en lång rad sådana 

studier. Troligtvis beror det på att denna typ av undersökningar huvudsakligen hamnat som 

beslutsunderlag eller arbetsrapporter hos t ex kommuner. 
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krav och liknande (30 %), brist på externt ägarkapital (25 %) samt begränsad till-

gång till lån (17 %). En jämförelse med riksgenomsnittet visade att företagarna i 

länet i större utsträckning såg bristen på egen tid och svag efterfrågan som hinder, 

medan myndigheternas roll ansågs vara av relativt sett mindre betydelse. I övrigt låg 

andelarna nära riksgenomsnittet. Vidare är samverkan med universitet och andra 

offentliga aktörer något högre än genomsnittet för riket, medan motsatsen gäller 

användningen av IT. 
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3 GLESHET OCH SAMVERKAN – STORUMAN I FOKUS 

 

Glesbygden som verksamhetsarena innebär särskilda förutsättningar för företag-

samhet. Ett glest bosättningsmönster, långa avstånd såväl internt mellan orter som 

till större centra, få transportalternativ, höga transportkostnader, begränsat och 

många gånger sjunkande marknadsunderlag samt svag lokal konkurrens är bara 

några av de faktorer som påverkar företag i glesbygd. Gleshet och stora avstånd in-

verkar även på informations- och kunskapsutbytet. I nordliga områden tillkommer 

dessutom de problem, men också möjligheter, som ett kärvt vinterklimat ger upp-

hov till. I det här kapitlet ges dels en kortfattad områdesbeskrivning av Storumans 

kommun, dels en genomgång av några av de samarbetsprojekt som Storuman 

deltar i. 

 

Bosättningsmönster och infrastruktur i Storuman 

 

Storumans kommun har ca 6 700 invånare. Folkmängden har minskat kontinuerligt 

under senare år och från 1990 till 2002 sjönk antalet invånare med ungefär 14 %. 

Det är framför allt i åldersklasserna under 35 år som befolkningen minskat (se figur 

3 och 4). Det beror till stor del på att fler unga människor flyttar från Storuman än 

som flyttar dit.  
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Figur 3: Antal invånare efter ålder och kön i Storumans kommun 1990. 
Källa: SCB (Sveriges statistiska databaser: www.scb.se) 

 

Figur 4: Antal invånare efter ålder och kön i Storumans kommun 2002. 
Källa: SCB (Sveriges statistiska databaser: www.scb.se) 

 

Storumans kommun karaktäriseras av två befolkningskoncentrationer till orterna 

Storuman/Stensele respektive Tärnaby/Hemavan. Storuman är kommunens ad-

ministrativa centrum i den bemärkelsen att många kommunala och andra offentliga 
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verksamheter är förlagda dit.11 Visserligen utgör tjänstesektorn också en stor del av 

näringslivet i Tärnaområdet men den är starkt bunden till turistnäringen. Tärna-

området har ett större inflöde av utländska turister, mest från Norge och Finland, 

än de övriga delarna av Storuman. En mer detaljerad beskrivning av företags-

strukturen följer i kapitel 4. I övrigt är många av de mindre orterna i kommunen 

lokaliserade längs E12:an (se figur 5) och detsamma kan sägas gälla näringsverk-

samheterna. Befolkningsunderlaget varierar med avståndet från Storuman. Inom en 

tre mils radie från Storumans centralort bor ca 5 000 invånare. Om radien ökas till 

6 mil stiger kundunderlaget till ca 15 000 invånare och utökas omlandet till 12 mil 

fångas totalt ca 60 000 invånare in (värdena baseras på uppgifter för år 1995). 

 
Figur 5: Huvudstråk och orter i Storumans kommun. Antal invånare 1995. 
                                                 
11 Under lång tid låg bygdens centrum runt kyrkan i Stensele. I och med Inlandsbanans tillkomst i 

början på 1920-talet ökade stationssamhället Storumans relativa betydelse, vilket slutligen mani-

festerades år 1971 när kommunerna Stensele och Tärna slogs samman till Storumans kommun 

och Storuman blev kommunens officiella centrum (Storumans kommun Internet 2003-02-06).  
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Avstånden är stora både inom kommunen och till större orter utanför kommunen. 

Mellan Storumans centralort och Tärnaby är det drygt 12 mil och vidare därifrån till 

Hemavan ytterligare ca 2 mil. E12 fortsätter till Mo i Rana i Norge och mellan 

Hemavan och Mo i Rana är det drygt 10 mil. Om vi blickar österut är avståndet 

mellan Storumans centralort och Lycksele stad ungefär 10 mil och vidare till Umeå 

stad är det ytterligare ca 12 mil. Till Vilhelmina centralort är det ca 6,5 mil och till 

Sorsele centralort ungefär 7 mil.  

 

Eftersom avstånden är ansenliga har den transportinfrastruktur som finns en betyd-

ande roll för näringslivet i kommunen, inte minst för turistverksamheten i Tärna-

området. Kommunen korsas av två större vägar; E12 och Riksväg 45. När det 

gäller vägnätet är E12 den största och kvalitetsmässigt bästa länken. Den går från 

Mo i Rana i Norge via Umeå och Vasa genom mellersta Finland till gränsstationen 

Värtsilä och vidare till Petrozavodsk i den ryska republiken Karelen. E12:ans 

betydelse kommer att förstärkas i och med att den norska regeringen beslutat om 

ett tunnelbygge genom Umskalet mellan Mo i Rana och den svenska gränsen 

(Hoffsten 2002). Tunneln ska avhjälpa problemen med att E12 periodvis är av-

stängd på grund av snöoväder. Eventuellt kommer E12 att få TEN-status inom en 

snar framtid. Riksväg 45 är den näst mest betydelsefulla vägen men den är eftersatt 

och utgör med sin dåliga vägstandard ett hinder för kommunikationer i nord-sydlig 

riktning genom länet (Länsstyrelsen i Västerbottens län Internet 2003-02-05). 

 

Inom Storumans kommun finns två flygplatser. Den större flygplatsen ligger i 

Gunnarn, ca 3 mil öster om Storumans centralort. Gunnarns flygplats är i grunden 

ett flygfält för militära ändamål, vilket gör att banan är lång och flygplatsen kan av 

det skälet ta emot ganska stora flygplan (Länsstyrelsen i Västerbottens län Internet 

2003-02-05, Fredriksson intervju 2003-03-12). Flygplatsen har för närvarande (mars 

2003) tre avgångar i vardera riktning till/från Arlanda under vardagar, en avgång på 
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lördagar och två på söndagar. Från och med april 2003 dras turen mitt på dagen in 

under tisdagar till torsdagar. Trafiken drivs med flygplan för ungefär 50 passagerare, 

men flygplatsen kan ta emot avsevärt mycket större plan, t ex har Boeing 737-800 

med ca 190 platser landat i Gunnarn. Den sammantagna bilden är att Storuman har 

relativt goda flygförbindelser mot Stockholm och att man ganska enkelt kan åka tur 

och retur under samma dag på vardagar.  

 

Hemavans flygplats ökar snabbt i betydelse, inte minst eftersom flygplatsen är 

viktig för den expanderande turistsektorn i kommunens västra delar. För närvaran-

de har Hemavans flygplats turer till och från Arlanda tre dagar i veckan; tisdagar (en 

tur i vardera riktning) torsdagar (tre turer) och söndagar (två turer). Turlistan är i 

stor utsträckning anpassad så att man kan ta sig till Hemavan över dagen, men att 

ett vardagsbesök i Stockholm vanligtvis kräver en eller två övernattningar eftersom 

avgångarna från Hemavan sker från lunchtid och på eftermiddagarna. En alternativ 

möjlighet är att ta kvällsturen tillbaka till Gunnarn. Linjen Hemavan-Arlanda 

trafikeras för närvarande av flygplan som tar ett femtiotal passagerare. Under 

senare år har landningsbanan förlängts för att kunna ta emot lite större flygplan. 

Under år 2003 byggs också stationsbyggnaden ut för att kunna hantera fler 

passagerare (Länsstyrelsen i Västerbottens län Internet 2003-01-21, Fredriksson 

intervju 2003-01-22).  

 

Flygtrafiken till och från flygplatserna i Hemavan och Storuman sköts för när-

varande av Danish Air Transport (DAT), men de har sagt upp avtalet med Riks-

trafiken från den 20 juni 2003. Skyways övertar trafiken till och från Gunnarn, 

medan Swedline kommer att trafikera Hemavan. I båda fallen kommer trafiken att 

ske med plan som tar ca 50 passagerare. Trafikstart sker den 21 juni 2003 och 

avtalet sträcker sig fram till den 27 mars 2004 (Rikstrafiken Internet 2003-04-01).  
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De järnvägslinjer som finns i kommunen är Inlandsbanan och Tvärbanan (se figur 

2 och 5). Den senare går mellan Storuman och Hällnäs (Vindelns kommun) och 

knyter ihop Inlandsbanan med Norra Stambanan. Kortare avsnitt av Tvärbanan 

mellan Storuman och Lycksele har rustats upp, men generellt är standarden låg. 

Däremot är sträckan mellan Lycksele och Hällnäs upprustad och har numera bra 

standard (Länsstyrelsen i Västerbottens län Internet 2003-02-06). 

 

Inlandsbanan binder ihop Gällivare längst i norr med Mora i söder och passerar på 

vägen bl a Storuman, Sorsele och Vilhelmina. När det gäller bärighet har Inlands-

banan ganska bra standard upp till Arvidsjaur, men därefter finns det vissa begräns-

ningar. Järnvägen nyttjas främst för godstransporter, men används även för turist-

trafik sommartid och då fungerar Storuman som en knutpunkt där turister har en 

möjlighet att byta till buss för att ta sig vidare till fjällvärlden, inte minst till Tärna-

området (Inlandsbanan Internet 2003-02-06). Enligt Dan Humble (intervju 2003-

03-10), marknadschef för Inlandsbanan AB (IBAB), används Inlandsbanan endast i 

begränsad utsträckning av näringsidkarna i Storumans kommun. Nyttjandet sker 

dessutom oregelbundet eller med tydliga säsongsmässiga variationer. Det är vanlig-

are att transporterna går i öst-västlig sträckning längs Tvärbanan ut till kusten och 

sedan vidare söderut. Storuman fungerar även i detta avseende som en knutpunkt 

där transporter längs Inlandsbanan forslas vidare via Tvärbanan mot stambanan 

och kusten.  

 

Gränsöverskridande direktlänkar till Finland finns via färjetrafik från Holmsund 

(Umeå) till Vasa i Finland. Färjetrafiken över Kvarken har genomgått en hel del 

förändringar under senare år, bland annat har antalet turer minskat från flera turer 

dagligen under början av 1990-talet till ungefär en tur dagligen i vardera rikt-

ningen.12 Med början under 1970-talet, då åretrunttrafiken introducerades, visade 

                                                 
12 Vissa veckodagar går ingen färjetrafik alls och vid besvärliga isförhållanden ställs enstaka turer 

in. Under den mest intensiva sommarsemesterperioden går dock två turer i vardera riktningen.  
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trafiken en stabil tillväxt. Denna tillväxt fick emellertid ett abrupt slut den 1 juli 

1999 då EUs förbud mot att införa skattefria varor sålda ombord på färjor i inter-

nationell trafik inom EU-området fick laga kraft. På grund av detta blev det mindre 

lönsamt att upprätthålla trafik över Kvarken. Sedan rederiet Botnia Link gick i 

konkurs i november år 2002 är RG-Line AB den enda operatören i området 

(Kvarkenrådet Internet 2003-01-23). Den 18 december 2002 skrev Länsstyrelsen i 

Västerbottens län, Västra Finlands län och RG-Line AB under ett avtal som ger 

RG-Line ett årligt stöd under åren 2002-2005 för att upprätthålla färjetrafiken 

mellan Vasa och Umeå. Framtiden ter sig dock tämligen oviss, även om det på både 

svensk och finsk sida finns en vilja att upprätthålla trafiken.  

 

För tyngre transporter finns tre viktiga hamnar i närområdet, i Holmsund (Umeå) 

och Skelleftehamn/Rönnskär (Skellefteå), samt även i Mo i Rana på den norska 

sidan. Den sistnämnda är betydelsefull eftersom den tack vare Golfströmmens in-

verkan är isfri året runt. 

 

För kommunikationer via datanätverk finns det tillgång till ett fibernät, bredbands-

nätet SunNet (1 Gbit/sek), i Storumans tätort, Stensele, Barsele, Gunnarn, Forsvik, 

Långsjöby, Slussfors och Tärnaområdet. Länkningen ut från Tärnaområdet går via 

en mikrolänk, d v s via luften, vilket gör att kapaciteten är lägre (ca 10 Mbit/sek).13 

Detta kommer att åtgärdas under år 2003 då området får samma kapacitet som de 

övriga kommundelarna. Resurserna som finns nyttjas dock endast i ringa omfatt-

ning och belastningen på nätet är därför låg. Det pågår för närvarande en inventer-

ing av vilka andra delar av kommunen som är i behov av bredband. Det sker via 

projektet Ettan som är ett EU-finansierat ramprogram med delprojekt i samtliga 
                                                 
13 Det finns två operatörer i området Webtech Nord och IT4U Sweden AB som säljer tjänster till 

både företag, privata hushåll och föreningar. Priserna för företagsabonnemang varierar efter de 

behov som företagen har, t ex tar Webtech Nord 490 kr/mån för ett basabonnemang (inkl an-

slutning för 10/100 Mbit/sek, fast IP-adress, 15 E-post adresser, 8 Gbyte datatrafik/mån) 

(WebTech Nord Internet 2003-03-20). 
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kommuner i Västerbottens län. IT-kontoret i Storuman kartlägger främst behoven 

hos företagarna för att besluta om var förbättringar i första hand bör göras 

(Granberg intervju 2003-03-20). 

 

Samverkansprojekt 

 

Vid en internationell jämförelse är de svenska kommunerna självständiga och 

sköter mycket av planeringen som rör den egna kommunen helt på egen hand (se 

t ex Nyström 1999). Däremot har det blivit allt vanligare att kommunerna fördjupat 

samarbetet med andra, företrädesvis närliggande, kommuner. Storuman ingår t ex i 

flera andra regionala sammanhang, dels fungerar länet som en administrativ region 

med viktiga länsövergripande organ som länsstyrelse och landsting, dels finns en 

lång rad andra typer av samarbeten. En del av dessa samarbeten är transnationella 

till sin karaktär, medan andra sker i olika inomnationella konstellationer. Vi ska här 

beskriva ett antal samarbeten som innefattar Storuman. I flera av dessa samarbeten 

strävar man efter att kunna utnyttja de möjligheter som finns i öst-västlig riktning 

mellan områden i flera länder (se kartan i figur 6).14 Ofta bryter dessa samverkans-

visioner mot traditionella ambitioner att huvudsakligen driva samarbeten inom de 

egna länderna. Traditionella samarbeten har ofta präglats av ett tydligt centrum-

periferiförhållande mellan tätbefolkade område i syd och mer glesbefolkade 

områden i norr. 

                                                 
14 Detta är emellertid långt ifrån den enda samarbetsvisionen som finns för norra Sverige, bl a 

finns redan etablerade samarbeten inom Barentsregionen och Bottenviksbågen. Den senare berör 

främst kustkommunerna runt Bottenviken (Antikainen m fl 2001) För närvarande ingår områden 

från Skellefteå på svensk sida till Uleåborg och Kalajoki på finsk sida. Några av kommunerna på 

den svenska sidan utgör även studieobjekt inom ramen för forskningsprojektet ”Uthålliga orts-

system i glesa regionala strukturer”. I forskningsprojektet studeras även en funktionell korridor längs 

södra Norrlandskusten (Uppsala till Umeå, se t ex Wiberg 2002). 



 34

 
Figur 6: En vision för öst-västlig samverkan. 

 

Transnationella samarbetszoner  

 

Redan för drygt trettio år sedan växte ett transnationellt samarbete som berör 

Storuman fram via Kvarkenrådet. Det etablerades 1972 som ett samarbete mellan 

Västerbottens län i Sverige och dåvarande Vasa län i Finland. Sedan 1970-talet har 

Kvarkenrådet initierat och genomfört flera gränsöverskridande projekt inom 

sektorer som lokal utveckling, turism, näringsliv, kommunikationer och kultur. Ett 
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exempel på projekt är Botnia Tour (Interreg IIIA) som arbetar för att öka kunskap-

erna om européernas resvanor och preferenser inom turistbranschen för att på så 

sätt öka turismen i regionen. Projektet KvarkenKom syftar till att upprätthålla en 

regelbunden färjetrafik över Kvarken (Kvarkenrådet Internet 2003-01-23). 

 

Under 1970-talet växte även ett samarbete fram mellan Västerbottens län och 

Helgeland i Norge, men det var inte förrän 1988 som de inblandade aktörerna 

grundade MittSkandia. Samarbetsprojekten liknar till stor del de som initierats inom 

ramen för Kvarkenrådet (Näringsdepartementet 2001).  

 

I och med Sveriges inträde i EU år 1995 togs ett beslut om att sammanföra 

Kvarkenrådet och MittSkandia i ett gemensamt Interregprogram. På så vis uppstod 

Kvarken-MittSkandia. Programmet syftar till att stödja gränsöverskridande sam-

arbeten mellan Västerbottens län i Sverige, Helgeland i Norge och Österbotten i 

Finland. Även Örnsköldsvik kommun ingår i samarbetet. Näringsdepartementet 

konstaterade under 2001 att programmet inom Kvarken-MittSkandia är brett men 

att det fortfarande saknas projekt som knyter ihop hela Interreg-området (Närings-

departementet 2001). De projekt som pågår idag ingår i Interreg III, vilket är en 

fortsättning på Interreg II som löpte mellan 1995-1999. Sedan år 1995 har det inom 

ramen för Kvarken-Mittskandia genomförts ett 20-tal Interregprojekt. EU-medlen 

är koncentrerade till sex åtgärdsområden: kommunikationer, turism, kultur, 

kompetens, sysselsättning, näringsliv samt miljö och glesbygd.  

 

Inomnationella samarbetsprojekt  

 

Ett av de nyare och EU-drivna samverkansprojekten är E12 Alliansen, som på 

många sätt grundar sig på tanken att städer och landsbygd ska samverka inom en 

funktionell region (d v s med betoning på komplementaritet). E12 Alliansen 

bildades år 2000 och är ett nationellt Mål 1-program som inkluderar de fem 
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kommunerna; Umeå, Vännäs, Vindeln, Lycksele och Storuman, samt den ideella 

föreningen Blå Vägen och Västerbottens läns landsting. Syftet är att aktörerna ska 

samordna utvecklingsinsatser längs E12 och den strukturella anpassningen av 

regionen med ESDP som utgångspunkt. Detta innebär bland annat att E12 

Alliansen ska arbeta för att skapa gynnsamma förhållanden för transnationella 

samarbeten i öst-västlig riktning, exempelvis med Norge och Finland men även i en 

fortsatt förlängning i öst till S:t Petersburg i Ryssland och vidare mot Baltikum 

(Paju 2003).  

 

Mellan år 1995 och 2000 ingick enbart inlandskommunerna i Mål 6-området. Från 

och med år 2000 utvidgades målområdet till att även innefatta de mer kustnära 

kommunerna. Med denna förändring fick målområdet en form som underlättar för 

funktionell samverkan inom regionen (Wiberg m fl 2002). Utvidgningen av mål-

området innebär också att hela området för E12 Alliansen ryms inom det nya Mål-

programmet. 

 

I E12 Alliansens verksamhet ingår de fyra delområdena turism, transport- och 

näringsliv, kultur samt ESDP. Inom ESDP-gruppen arbetar man bland annat för 

att E12 ska få TEN-status (Länsstyrelsen i Västerbottens län Internet 2003-01-21). 

En del av turismgruppens arbete upptas för närvarande av att marknadsföra 

området och att upprätta transnationella kontakter med bl a resebyråer i S:t Peters-

burg för att öka antalet ryska turister i regionen (E12 Alliansen Internet 2003-01-

22). I den förstudierapport som Storumans kommun givit ut betonas att intresset är 

starkt för det samarbete som finns i öst-västlig riktning via E12, men även 

sammanfogat i en T-formad region med samarbete i nord-sydlig sträckning längs 

E4 (Eliasson 2002). 

 

En annan variant på inomnationellt samarbete sker i nord-sydlig riktning mellan 

glesbygdskommunerna i norra Sveriges inland. De gemensamma nämnarna mellan 
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kommunerna är bland annat att de i flera avseenden liknar varandra och att de 

länge har ingått i samma regionalpolitiska stödområde.  

 

Ett exempel på den typen av samverkan är Akademi Norr. Just denna sam-

verkansorganisation är emellertid av ganska sent datum. Akademi Norr startades 

efter att en förstudie genomförts under 1999. Organisationen består av ett nätverk 

där tretton kommuner i de fyra länen Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och 

Västernorrland ingår (se kartan i figur 7). Akademi Norr är ett Mål 1-finansierat 

ramverksprojekt med kansli i Storuman. Bakgrunden till partnerskapet är behovet 

av samverkan för att kunna initiera universitets- och högskoleutbildningar lämpade 

för området. Sedan samarbetet påbörjades har både högskoleprogram och kortare 

kurser initierats (Akademi Norr Internet 2003-01-20). 

 
Figur 7: Kommuner som ingår i Akademi Norr. 
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Sedan 1990-talet har också den ideella verksamheten Kommuner och Högskolor i 

Samverkan (KHiS) existerat. Det är ett samverkansorgan mellan högskolor och 54 

kommuner i hela Norrland. Årliga träffar sker där information och erfarenheter 

utbyts. Ett delmål är att gemensamt agera gentemot departement, myndigheter och 

näringsliv för att skapa lämpliga utbildningar i området (KHiS Internet 2003-01-

20).  

 

Ett annat exempel på samarbete i nord-sydlig riktning är företagsnätverket Industri 

45 där ett 50-tal tillverkningsföretag, åtta kommuner och ett antal andra intressenter 

längs Riksväg 45 börjat samverka. Sydligaste kommunen i nätverket är Strömsund, 

medan Jokkmokk är den nordligaste. Storumans kommun liksom grannkommunen 

Vilhelmina ingår i nätverket, däremot medverkar inte Sorsele. Syftet är bland annat 

att öka samverkan mellan industriföretagen i området och att stärka det privata 

näringslivet i de inblandade kommunerna. Samarbetet initierades år 2001 av Vatten-

fall och drivs numera i projektform (Storumans kommun Internet 2003-02-06). 
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4 FÖRETAGARPERSPEKTIV PÅ VILLKOR I STORUMAN 

 

Introduktion 

 

Företagarna är en nyckelgrupp för kommunens framtid. Deras uppfattningar om 

villkoren och möjligheterna i Storuman är av mycket stor betydelse. Av det skälet 

genomfördes en enkätstudie i Storumans kommun under hösten 2002. I arbetet 

med att utveckla enkäten träffade representanter från Kulturgeografiska institu-

tionen vid Umeå universitet företagsrepresentanter i Storumans kommun, vilka fick 

ge sina synpunkter på frågorna i enkäten. Enkäten finns bifogad i bilaga A. 

 

Enkäten tar främst upp frågor som berör företagarnas situation i Storuman, t ex 

vilka faktorer i den lokala miljön som man anser betydelsefulla för det privata 

näringslivet i kommunen och för det egna företaget. Avsikten var att kunna fånga 

företagarnas åsikter om tillgången till transporter, infrastruktur, arbetskraft, mark-

nader och kvaliteten på offentlig service som t ex vård och skola. Även kommun-

ens arbete för att stimulera näringslivsutvecklingen är intressant i detta avseende. I 

enkäten ställdes dessutom frågor om företagarna anser att de kan påverka den 

kommunala planeringen. I detta sammanhang är det också av intresse att kunna 

belysa företagarnas åsikter kring ett utvidgat planeringssamarbete med andra 

kommuner längs E12 eller Riksväg 45.  

 

Enkäten skickades ut till samtliga 445 näringsföretag i kommunen som under år 

2002 var registrerade i SUABs (Storumans Utveckling AB) företagsregister15. 

Enkätutskicken, inklusive två påminnelser, genererade så småningom en svars-

frekvens av 47 %, vilket kan anses som tillfredsställande. Det bör tilläggas att svars-

frekvensen är justerad efter att en senare genomgång av företagsregistret visat att 

några företag inte längre är verksamma.  

                                                 
15 En beskrivning av SUABs företagsregister finns i Bilaga B. 
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Den största delen av bortfallet utgörs av små tjänsteföretag, vanligtvis mycket små 

företag. Bortsett från ett fåtal frågor i enkäten svarar emellertid företagarna relativt 

likartat oavsett sektorstillhörighet. Många av de små tjänsteföretag som inte 

besvarat enkäten torde vara att betrakta som hobbyverksamheter eller rena skriv-

bordsföretag. En mindre del av bortfallet kan bero på att vissa verksamheter 

registrerade i SUABs register kanske inte uppfattar sig som företagare, t ex 

verksamheter som har en filial i Storuman där några tjänstemän arbetar. Det kan 

exempelvis förklara varför några av bankerna inte har svarat. 

 

Företagsstruktur i Storumans kommun 

 

Av SUABs företagsregister framgår att företagsstrukturen i Storuman domineras av 

tjänsteföretag (tabell 1). Medan nästan tre fjärdedelar av företagen tillhör denna 

sektor är fördelningen tämligen jämn mellan tillverknings- och turistsektorn. 

 

Tabell 1: Antal sysselsatta efter branschinriktning och storlek på företaget, 2002. 

Antal 
sysselsatta 
(exklusive 
företagsägare) 

Tjänstesektor Tillverknings-
sektor 

Turistsektor Totalt 
antal 
företag 
 

Totalt antal 
anställda 
(exklusive 
företagsägare) 

0 176 39 31 246 - 
1 44 9 7 60 60 

2-4 67 9 8 84 223 
5-10 33 2 1 36 262 
11-80 10 5 4 19 462 

Summa 330 64 51 445 1007 

Källa: SUABs företagsregister 2002 

 

Det kan noteras att över hälften av företagen är enmansföretag som inte har någon 

anställd och att de tjugo största företagen sysselsätter närmare hälften av det totala 

antalet anställda inom den privata sektorn i Storumans kommun.  
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Storumanföretagen i studien 

 

Enkätsvaren visar att nästan två tredjedelar av företagen i undersökningen tillhör 

tjänstesektorn (se tabell 2). Var femte företag tillhör tillverkningssektorn, medan en 

något lägre andel ingår i turistsektorn.  

 

Tabell 2: Antal svarande företag efter branschinriktning och var den huvudsakliga  

verksamheten bedrivs. 

 Storuman/ 
Stensele 

Tärna/ 
Hemavan

Övriga 
kommunen 

Två eller flera 
kommundelar* 

obesvarad 
 

Totalt 
 

Tjänstesektor 67 20 22 14 2 125 
Tillverkningssektor 18 8 9 2 1 38 
Turistsektor 7 16 7 1 - 31 
Obesvarad     2 2 
Totalt antal enkätsvar 92 44 38 17 5 196 

∗ Ett antal företag valde att kryssa i flera alternativ av de tre möjliga. Obesvarad avser företagare 
som antingen inte lämnat uppgifter om vilken typ av företag de driver eller var huvudverksam-
heten bedrivs. 
 

Närmare hälften av företagarna, oavsett sektortillhörighet, bedriver sin huvudsak-

liga verksamhet i Storuman/Stenseleområdet. Av de resterande företagarna uppger 

drygt 20 % att de har sin huvudsakliga verksamhet i Tärna/Hemavan. Huvud-

kontoren hos var tionde företag ligger utanför Storumans kommungränser, varav 

nio stycken finns i Umeå och sju i Stockholm. Tre av fyra företagare är män. Mans-

dominansen är dock inte unik för Storuman, utan andelen är hög även på andra håll 

(Hopstadius 2003). Företagarnas medelålder är ca 48 år och de har i genomsnitt 

varit företagare i 16 år, varav 12,5 år med det nuvarande företaget. Åldersfördel-

ningen i undersökningen följer riksgenomsnittet för småföretagare (se NUTEK 

2002a). 

 



 42

Förutsättningar för företagande i Storumans kommun 

 

Företagarna i Storumans kommun menar att den lokala miljön i vissa avseenden 

erbjuder goda förutsättningar för företagande. Å andra sidan finns det ett antal 

brister inom områden som företagarna betraktar som väsentliga för det egna 

företaget. Till den lokala miljöns starka sidor kan räknas bland annat att det finns 

goda möjligheter att resa med flyg, en bra gymnasieskola och att barnomsorgen har 

en god standard (figur 8).  
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regional väg

bredband

lämplig kompetens

kulturutbud

utvecklingsgrupperna

företagstjänster

flyg

gymnasieskola

barnomsorg

grundskola

sjukvård

högskola

offentlig service

kommersiell service

flygfrakt

nyckelpersoner

-3 -2 -1 0 1 2 3
Mycket dåligt                                  Varken bra eller dåligt                                   Mycket bra

 
Figur 8: Den lokala miljöns starka och svaga sidor enligt företagarna. 

 

Den lokala miljöns svaga sidor handlar främst om brister i den fysiska infra-

strukturen. Sämst ställt är det med möjligheten att kunna utnyttja järnvägstrans-

porter inom kommunen. Fyra av tio företagare hävdar att denna möjlighet är 
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mycket dålig. Företagarna tycker även att det regionala vägnätet inte uppfyller deras 

önskemål angående kvaliteten, samt att tillgången till bredband är bristfällig. Var 

fjärde företagare anser att bredbandstillgången är undermålig, varav de flesta är 

turist- och tjänsteföretag. Bland företagarna som har sin huvudverksamhet i Tärna-

området är åsikterna spridda, två av tre anser att tillgången till bredband är dålig, 

medan de övriga tycker att den är tillfredsställande.  

 

Vidare anses arbetskraftsutbudet vara otillfredsställande, bl a hävdar många företag-

are att tillgången på arbetskraft med lämplig kompetens är dålig. I denna fråga är 

spridningen också stor, exempelvis tycker många tjänsteföretagare och turist-

företagare att tillgången till kompetent arbetskraft är dålig, medan 60 % av tillverk-

ningsföretagarna anser att tillgången är bra. En något större andel företagare med 

huvudverksamheten i Tärnaområdet anser att kompetenstillgången är bristfällig i 

jämförelse med dem som har verksamheten i Storuman/Stensele. Möjligheten att 

rekrytera nyckelpersoner på chefsnivå anses vara mycket begränsad och det är 

främst företag med 1-4 anställda som anser att tillgången till nyckelpersoner är 

undermålig.  
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Figur 9: Olika faktorers betydelse för det egna företaget. 

 

En granskning över hur viktiga de tidigare nämnda faktorerna är för det egna 

företaget visar att i stort sett alla faktorer är betydelsefulla (figur 9). Särskilt stor vikt 

lägger företagarna vid det regionala vägnätets kvalitet och att det finns en god till-

gång till flyg och bredband. De regionala vägarna tillmäts något större betydelse 

bland företagen med huvudverksamheten i Tärnaområdet jämfört med företagen i 

Storuman/Stensele. Andra faktorer som företagarna lyfter fram som betydelsefulla 

för det egna företaget är tillgången till arbetskraft med lämplig kompetens och till-

gången på företagstjänster. Det är framförallt företag med en anställd eller fler som 

anser att tillgången till lämplig kompetens är viktig.  

 

Viktig är också standarden på den kommersiella och offentliga servicen samt sjuk-

vården. Även utbudet av utbildning som finns i kommunen anses vara betydelse-

fullt; allt från grund- och gymnasieskola till högskolekurser. Företagarna lägger även 
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vikt vid en bra barnomsorg. Tillsammans tillhör dessa faktorer en del av de grund-

läggande förutsättningarna för att kunna leva och bo i området. 

 

Däremot tillmäts möjligheten att kunna rekrytera nyckelpersoner på chefsnivå för-

hållandevis liten betydelse. Det bör dock noteras att det förekommer en viss sprid-

ning bland åsikterna i denna fråga där företag som har en anställd eller fler anser att 

det är viktigt att kunna rekrytera nyckelpersoner, medan majoriteten bland enmans-

företagarna anser att denna aspekt är oväsentlig. Kulturutbudet eller möjligheten att 

kunna utnyttja flygfrakt är inte heller särskilt högt prioriterade. När det gäller flyg-

frakt är spridningen inom samtliga sektorer relativt stor, där å ena sidan en grupp 

menar att tillgången till flygfrakt är viktig medan en lika stor grupp anser att den är 

betydelselös. Minst betydelse för det egna företaget bedöms järnvägstransporterna 

ha.  

 

En jämförelse mellan företagarna efter var de har sin huvudverksamhet, visar att 

det endast finns små skillnader i vad de anser är viktigt för det egna företaget. 

Däremot visar en uppdelning på sektorer att företagarna prioriterar faktorerna olika 

(figur 10). Tillverkningsföretagen framhåller i första hand kvaliteten på det regio-

nala vägnätet samt att det finns grundservice i form av t ex sjukvård, skola och 

kommersiell service. Tjänsteföretagarna betonar främst tillgången till arbetskraft 

med lämplig kompetens, att det finns ett bra utbud av företagstjänster samt tillgång 

till bredband. Turistföretagarna däremot tycker att en bra kommersiell service till-

sammans med en god infrastruktur är viktig, t ex ett regionalt vägnät av bra 

standard och goda möjligheter att kunna utnyttja flyg.  
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Figur 10: Företagarnas rangordning av olika faktorer. 
Anm: Kursiverade faktorer har ett medelvärde lägre än 4 i en skala 1-7 och anses därmed vara av 

relativt liten betydelse för det egna företaget. 
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Trots att tillgång till lämplig kompetens rangordnas lågt av tillverkningsföretagarna 

är spridningen bland dessa stor. Mer än var tredje företagare inom tillverknings-

sektorn anser att tillgången till kompetens är mycket viktig. Vidare framgår att 

tjänsteföretagarna prioriterar tillgången till bredband betydligt högre än de två 

andra sektorerna. Däremot är det något förvånande att turistföretagarna rangordnar 

bredband tämligen lågt. Det är också lite motsägelsefullt att tjänsteföretagarna 

prioriterar tillgången till lämplig kompetens högt, medan de rangordnar gymnasie-

skolans betydelse lågt. 

 

Företagarna i Storuman anser att satsningar på t ex förbättringar av det regionala 

vägnätet, E12, samt utbyggd flygtrafik och en utbyggnad av bredband skulle vara 

betydelsefulla för det egna företagets vidare utveckling (figur 11). Det är framförallt 

tjänsteföretagarna som anser att en satsning på bredband skulle ha stor betydelse. 

Även ett tunnelbygge genom Umskalet skulle i viss mån gynna företagens utveck-

ling. Särskilt turistföretagarna framhåller tunneln som en central utvecklingsfaktor. 

Framför allt är det turistföretagarna som tycker att satsningar på färjetrafiken 

mellan Umeå-Vasa är viktig och de menar även att en sådan satsning skulle ha en 

mycket stor betydelse för det egna företaget. Överhuvudtaget betonar turist-

företagen satsningar på infrastrukturen och det gäller i viss mån även järnvägs-

investeringar.  
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Figur 11: Företagarnas attityder till olika infrastruktursatsningar. 

 

Brister i den lokala miljön har gjort att nästan hälften av företagarna någon gång 

övervägt att flytta sin verksamhet från kommunen. En del av orsakerna som pekas 

ut i detta sammanhang har tidigare lyfts fram som betydelsefulla för näringslivet i 

Storuman. De skäl som nämns jämförelsevis ofta är dålig tillgång på arbetskraft 

med lämplig kompetens, bristande kvalitet på det regionala vägnätet samt liten till-

gång till olika typer av service (exempelvis underhåll och service av maskiner och 

lokaler) och bredband (figur 12). Det är främst tillverkningsföretagarna som 

betonar regional väg och brist på annan service som starka orsaker till att flytta,. 

medan tjänste- och turistföretagarna anger brist på lämplig kompetens, bristfällig 

tillgång till kommersiell service och bredband som motiv till att flytta. Övriga 

företagare valde att inte svara på frågan. Ett trettiotal av dessa lämnade emellertid 

en notering om att de aldrig funderat på att flytta från kommunen eller att det t o m 

är omöjligt att flytta verksamheten någon annanstans.  
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Figur 12: Skäl till att flytta företaget från Storumans kommun. 

 

Värt att notera är att några förhållanden som generellt sett bedömts vara bra i kom-

munen trots det av vissa företagare anges som skäl till att flytta verksamheten. Flyg-

trafik är ett sådant förhållande och det är främst tjänsteföretagare med verksam-

heten i Storuman/Stensele som anser att dålig tillgång till flyg är en orsak att flytta. 

 

Några företagare menar att svårigheten att rekrytera nyckelpersoner och tillgången 

till järnvägstransporter är skäl till att flytta. Dessa faktorer anses generellt vara två 

av kommunens svaga sidor och trots att flertalet menar att dessa aspekter inte har 

någon stor betydelse för det egna företaget så har de uppenbarligen avgörande 

betydelse för några företagare. Ett tiotal företagare har särskilt påpekat att utflytt-

ningen och avfolkningen i området utgör ett allvarligt hot mot företagets över-

levnad. 
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Kommunens roll för näringslivet i Storuman 

 

Kommunens verksamhet spelar en viktig roll för företagens utveckling i Storuman. 

Störst betydelse, anser företagarna, har kommunalt stöd för marknadskontakter och 

kommunala initiativ till samarbete mellan företag. Kommunala regler om avgifter 

och liknande har också viss betydelse. Det finns även synpunkter på hur viktig 

kommunens tillämpningar av lagar och regler är för det egna företagets fortsatta 

utveckling. Kommunens avfallshantering och miljöprövningar anses vara av relativt 

stor betydelse, medan tillämpningar av bygglagstiftningen och miljöbalken bedöms 

vara mindre viktiga (jfr Gandemo 1996, NUTEK 2002a).  

 

Företagarna anser samtidigt att de har små möjligheter att påverka den kommunala 

planeringen. Två av tre företagare menar att de aldrig eller i mycket liten utsträck-

ning inbjuds till att påverka det kommunala arbetet. Företagarna hävdar också att 

deras synpunkter får lite gehör i den kommunala organisationen.  

 

En övervägande del av företagarna anser att näringslivskontorets (SUAB) arbete 

endast har en begränsad inverkan på företagarnas verksamheter. Nästan var fjärde 

företagare tycker till och med att SUAB inte alls påverkar den egna verksamheten. 

En majoritet av företagarna tar emellertid ingen tydlig ställning till hur de upplever 

samarbetet med SUAB. 

 

Kommunalskatten anses generellt ha liten betydelse för nyetableringar av och 

investeringar i företag, dock med undantag av ett antal turistföretagare som hävdar 

att kommunalskatten är av mycket stor betydelse. Istället är det en rad stöd- och 

bidragsformer, som kommunen inte beslutar om som anses vara viktiga i denna 

aspekt. Exempel på dessa är bl a investeringsstöd, utbildningsbidrag och 

sysselsättningsstöd, vilka bedöms ha en stor betydelse för både etableringar och 
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investeringar i företag (figur 13). Företagarna tycker också att starta-eget-bidraget är 

en viktig förutsättning för nyföretagande.  
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Starta-eget-bidrag för etableringar

Regionalpolitiskt stöd för investeringar

Regionalpolitiskt stöd för etableringar

    Ingen                                                                                        Mycket stor 
betydelse alls                                                                            betydelse

 

Figur 13: Betydelsen av olika ekonomiska stöd för företagandet i Storuman. 

 

En klar majoritet av företagarna anser att transportstödet inte är en viktig faktor för 

det egna företaget och över hälften menar att det inte har någon betydelse alls. 

Samtidigt kan noteras att var fjärde företagare inom tillverkningssektorn anser att 

transportstödet är mycket betydelsefullt för deras företag.  

 

Företagarnas inställning till gränsöverskridande planeringssamarbete 

 

Företagarna anser att ett gränsöverskridande planeringssamarbete mellan kommun-

erna skulle vara positivt för den lokala utvecklingen. Detta gäller alltifrån ett sam-

arbete inom fysisk infrastruktur till social infrastruktur som vård, skola, omsorg och 

annan service. Däremot gör företagarna ingen tydlig åtskillnad mellan om sam-

arbetet bör ske i nord-sydlig riktning längs Riksväg 45 eller i öst-västlig riktning 

längs E12.  
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Figur 14: Företagarnas inställning till ett samarbete är längs E12 respektive Rv 45. 

 

Företagarna har även angett i vilken utsträckning ett samarbete mellan kommun-

erna skulle vara önskvärt och viktigt. Mest önskvärt skulle ett samarbete mellan 

flygplatserna i området vara (figur 14). Att ha tillgång till flygtrafik är också en 

mycket viktig faktor för det egna företaget. Gemensam marknadsföring och sam-

verkan inom turistnäringen är också önskvärd. Ett samarbete på det området anses 

vara viktigt för att attrahera turister till Storuman (figur 15). Företagarna anser även 

att samverkan mellan näringslivskontoren är önskvärt och skulle främja den lokala 

samhällsutvecklingen. Dessutom tycker företagarna att det är viktigt med ett sam-

arbete mellan kommunerna för att locka nya företag till Storuman, men också som 

ett sätt att öka företagens konkurrenskraft. En samverkan skulle också vara viktig 

för att ge företagen god service och lösa arbetskraftsbehoven.  
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Figur 15: Företagarnas inställning till hur viktigt ett samarbete skulle vara. 

 

En klar majoritet av företagarna tycker att ett samarbete inom planering och miljö-

frågor är önskvärt. Tidigare har vi också nämnt att företagarna tycker att kommun-

ens avfallshantering och miljöprövningar har en betydelse för det egna företaget. 

Därutöver anses det önskvärt med ett gränsöverskridande samarbete avseende bl a 

polis, räddningstjänst, sjukvård samt högskoleutbildning och gymnasieskola. Ett 

samarbete anses också vara viktigt för att ge hushållen god offentlig och 

kommersiell service. 

 

Barnomsorgen och grundskolan är två verksamhetsområden där företagarna ställer 

sig mer tveksamma till behovet av samarbete. Värt att notera i sammanhanget är att 

företagarna är tämligen nöjda med grundskolan och barnomsorgen i kommunen.  

 

Trots stora likheter mellan riktningarna för ett samarbete går det att urskilja några 

smärre skillnader. Längs Riksväg 45 är det mer önskvärt med en samordnad barn-

omsorg, grundskola och tågtrafik. Det anses också viktigare med en samverkan 

längs Riksväg 45 för att attrahera turister till området. Längs E12 är ett samarbete 

inom sjukvård mer önskvärt. Betydelsen av dessa skillnader ska dock inte över-
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drivas eftersom det främst handlar om samarbetsområden som generellt sett inte 

bedömts som särskilt viktiga.  

 

Företagandets villkor i Storuman – en sammanfattning  

 

Den bild av Storuman som företagarna förmedlar är blandad på så sätt att vissa 

faktorer i den lokala miljön utpekas som relativt bra, medan andra faktorer fram-

hålls som bristfälliga. Till kommunens positiva egenskaper kan räknas bland annat 

en tillfredställande grundservice i form av t ex skola och sjukvård, samt god tillgång 

till flyg. Företagarna menar emellertid att Storuman också har en rad brister. Fram-

för allt gäller det delar av den övriga infrastrukturen, exempelvis bedöms standard-

en på det regionala vägnätet som alltför låg. Dessutom råder enligt företagarna brist 

på arbetskraft med lämplig kompetens. Påfallande i problembilden är att samma 

faktorer anses vara av mycket stor betydelse för det egna företaget. Ett antal före-

tagare anser att bristerna är så omfattande att de övervägt att flytta verksamheten 

från kommunen. Infrastruktursatsningar inom vägar och flygtrafik skulle dock ha 

en stor betydelse för den fortsatta lokala utvecklingen. 

 

Företagstjänster och grundläggande lokal service är ytterligare förhållanden som 

företagarna lyfter fram som viktiga för att kunna driva företag i Storuman 

Kommunens roll anses också vara betydelsefull, mest i form av kommunalt 

företagsstöd till marknadskontakter och initiativ till samarbeten mellan företag. 

 

Åsikterna om vilka förhållanden som är viktigast för företagen varierar något efter 

vilken sektor de tillhör. Inom tillverkningssektorn anser en jämförelsevis hög andel 

av företagarna att ett bra regionalt vägnät och en grundläggande servicestruktur 

med t ex skola och sjukvård är viktig. Tjänsteföretagarna lyfter fram tillgång på 

lämplig kompetens, företagstjänster och bredband. Turistföretagarna anser däremot 
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att kommersiell service tillsammans med kommunikationer som flyg och regionalt 

vägnät är mest betydelsefulla.  

 

Inställningen till ett ökat planeringssamarbete längs Riksväg 45 och E12 är genom-

gående mycket positiv. Framför allt bör samarbetet handla om flygplatser, mark-

nadsföring och turism. Högprioriterat är också samarbete runt frågor som rör 

företagstjänster. Viktigt och önskvärt anses det också vara med ett samarbete om 

t ex gymnasie- och högskoleutbildning, sjukvård, polis och räddningstjänst. Värt att 

notera är att företagarna önskar mer samarbete ju längre upp i utbildningssystemet 

man kommer, t ex anses samverkan om gymnasie- och högskoleutbildningar mer 

önskvärt än samarbete om grundskola och även barnomsorg. 

 

Samarbetsprofilen skiljer sig något åt beroende på riktning. I nord-sydlig riktning är 

ett samarbete inom turism, grundskola, barnomsorg och järnvägstransporter mer 

önskvärt än längs E12. I öst-västlig riktning är dock samverkan inom sjukvård mer 

önskvärt. 

 



 56

5 UTVECKLINGSMÖJLIGHETER I STORUMAN  

 

Uppenbarligen fäster företagarna i Storuman mycket stor betydelse vid den fysiska 

infrastrukturen och transportalternativens roll för det privata näringslivets utveck-

ling. I jämförelse med många andra glesbygdskommuner har Storuman en infra-

struktur av ganska hög standard. Företagarna värdesätter de båda flygplatserna, 

men ser samtidigt gärna ett utökat samarbete mellan flygplatserna i regionen. Det 

begränsade passagerarunderlaget, relativt få flygturer per dag, höga kostnader (inte 

minst för kommunen som driver flygplatserna) och turbulensen runt Danish Air 

Transport (DAT) har antagligen gjort företagarna uppmärksamma på behovet att 

samarbeta mellan flygplatserna för att åstadkomma en långsiktigt hållbar trafikering 

i Norrlands inland. Flygplatserna spelar också en central roll för nåbarheten från 

omvärlden eftersom avstånden till storstäder och internationella marknader är 

långa.  

 

Järnvägen, å andra sidan, tillmäts ingen större betydelse, möjligtvis med undantag 

för det begränsade antal företag inom tillverkningssektorn och i viss mån turist-

branschen vilka har direkt nytta av järnvägen. Istället lyfter företagarna fram det 

regionala vägnätet som anses mycket viktigt av en klar majoritet av företagarna och 

som bedöms vara i behov av förbättringar. Enkätundersökningen ger dock inga 

indikationer om vilka delar av det regionala vägnätet som bör prioriteras. Det före-

faller därför angeläget att vidare undersöka vilka delar av det regionala vägnätet 

som är av störst betydelse för det privata näringslivet. Tillgången till bredband 

anses viktig av många företagare, samtidigt som en del är missnöjda med 

situationen i dagsläget. Man bör dock ha i åtanke att bredbandsnätet är under ut-

byggnad och att åtminstone en del av problemen gällande tillgång och kapacitet 

successivt avlägsnas. Samtidigt ter det sig anmärkningsvärt att turistföretagarna 

anser att bredband inte är särskilt viktigt och det trots att internationell turism och 

bokningar via nätet ökat i betydelse under senare år. 
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Företagarna är tämligen kritiska till kommunen och det kommunala näringslivs-

bolaget (SUAB). Många företagare upplever t ex att de inte har något inflytande 

över planeringsprocessen. Vi tolkar det som att det finns företagare som vill delta i 

planeringen, men som på ett eller annat sätt känner sig utestängda. Samtidigt tyder 

den relativt låga svarsfrekvensen på ett ganska svagt intresse bland många företag-

are för frågor som rör den kommunala planeringen. SUAB och företagarorganisa-

tionerna borde emellertid kunna spela en starkare roll i att samla in och vidare-

befordra företagarnas synpunkter och önskemål till den kommunala organisationen. 

Det är dock tveksamt om det kan anses vara tillräckligt eller om kommunen bör 

anstränga sig ännu mer för att integrera det privata näringslivet i planerings-

processen. Samtidigt måste kommunpolitikerna göra en avvägning mellan företag-

arnas önskemål och andra samhällsgruppers intressen.  

 

Företagarna ser gärna ett samarbete över kommungränserna om frågor som rör 

näringslivsutveckling. Kanske kan man se det som ett ifrågasättande av de 

kommunala näringslivskontorens funktion. Om näringslivskontorens ambitioner 

avgränsas till att enbart stimulera företagsamheten i den egna kommunen respektive 

att hjälpa företagare på orten finns det en risk att man bortser från att många före-

tagare inte bör eller kan låta sig begränsas av en kommungräns. Av det skälet fram-

står det som betydelsefullt att de kommunala näringslivskontoren samordnas eller 

samverkar på ett sätt som underlättar för företagarna att finna den lokalisering och 

marknad som leder till överlevnad och långsiktig lönsamhet.  

 

En annan central aspekt i sammanhanget är marknadssituationen för företagarna. 

För att ett företag ska kunna överleva måste det finnas ett marknadsunderlag för 

dess produkter. För de lokala serviceföretagen är läget inte sällan problematiskt, 

inte minst avfolkningen urholkar kundunderlaget (jfr Hopstadius 2003). En över-

levnadsstrategi kan vara att successivt minska på verksamhetens omfattning, men 

till slut riskerar man att hamna under ett tröskelvärde när det inte längre går att 
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krympa företaget mer. En annan strategi kan vara att vidga marknaden till när-

liggande områden eller att rikta sina tjänster till mer avlägsna marknader. I det sist-

nämnda fallet framstår tillgång till bredband som en avgörande faktor för företagets 

överlevnad. För en del lokala serviceföretag kan också turister och andra besökare 

(t ex biltestare) stärka kundunderlaget (se t ex Jansson & Müller 2003). Ytterligare 

en möjlighet är att bredda verksamheten, men det kan vanligtvis bara ske på 

bekostnad av någon annan näringsidkares kundunderlag.  

 

I många sammanhang hävdas att turistnäringen är en av de viktigaste framtids-

branscherna i norra Sveriges inland. Av det skälet är det särskilt angeläget att känna 

till turistföretagarnas behov och önskemål. Turistföretagen i Storuman vänder sig 

huvudsakligen till en regional och nationell, samt i växande utsträckningen en inter-

nationell marknad och är på så sätt inte beroende av ett lokalt kundunderlag. Men 

konkurrensen i turistbranschen är hård och det gäller att kunna attrahera turister till 

området. Tillgången på kompetent arbetskraft lyfts fram som central för företagen i 

turistsektorn, samtidigt som säsongsvariationerna sannolikt försvårar personal-

rekryteringen. Infrastrukturen i form av främst vägar och flygplatser, samt i viss 

mån även järnvägen, framstår som mycket betydelsefull både för att turisterna ska 

kunna ta sig till och från Storuman, men också för att kunna färdas inom kommun-

en. Värt att notera är att många turistföretagare menar att den lokala kommersiella 

servicen är viktig för det egna företaget. Det finns således ett ömsesidigt beroende 

mellan de lokala serviceföretagen och turistföretagen.  

 

Tillverkningsföretagen, å sin sida, måste anpassa sig till en allt hårdare omvärlds-

konkurrens. Deras marknadschanser begränsas vanligtvis inte av den krympande 

lokalmarknaden, men däremot spelar arbetskrafts- och kompetensförsörjningen 

samt transportmöjligheterna en viktig roll för utvecklingen.  
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Det finns också ett behov av annan grundläggande service i form av t ex skola, 

sjukvård, omsorg och liknande för företagens fortlevnad. Inte minst påverkar 

servicetillgängligheten människornas möjligheter att bo och leva i området och in-

direkt påverkar det företagens arbetskraftsförsörjning och kundunderlag. 

 

Studien omfattar enbart de företag som idag finns i Storumans kommun, men det 

vore också av intresse att undersöka inställningen till att lokalisera verksamhet i 

Storuman bland företag utanför kommunen. Vilka typer av företag kan tänka sig att 

förlägga verksamhet i Storuman och vad krävs för att ett sådant beslut ska komma 

till stånd? Vilka typer av företag är inte intresserade av Storuman och varför?  

 

En utgångspunkt för rapporten var att analysera förutsättningarna för ett utökat 

samarbete med närliggande geografiska områden, främst längs E12 och Riksväg 45. 

Samverkan i öst-västlig riktning runt en korridor längs E12 bygger på ett nedärvt 

bebyggelsestråk längs Umeälven. Stråket knyter samman Storuman/Stensele med 

Tärnaområdet. Kommunerna längs E12 skiljer sig åt avseende bl a befolknings-

storlek och näringslivsinriktning. I östlig riktning finns möjlighet att samverka med 

framför allt Lycksele och Umeå och i västlig riktning med området runt Mo i Rana. 

Ett samarbete i öst-västlig riktning skulle således kunna bygga på komplementaritet 

gällande t ex utbudet av kommersiell service, företagstjänster, sjukvård och i viss 

mån även arbetsmarknaden. Det bör dock noteras att avstånden mellan de större 

orterna längs E12 är långa vilket försvårar för t ex pendling. I kommunen och i 

synnerhet dess västliga delar har det under senare år vuxit fram en omfattande 

gränshandel där norrmän handlar livsmedel m m på den svenska sidan. Många 

norrmän har också valt att köpa fritidshus i Tärnaområdet. Tunnelbygget genom 

Umskalet kommer sannolikt att ytterligare förstärka denna utveckling. Det mest 

konkreta exemplet på samarbete i öst-västlig riktning är E12 Alliansen.  
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Det nord-sydliga samarbete som Storuman har med främst grannkommunerna 

längs Riksväg 45 bygger bland annat på att man sedan några decennier tillbaka 

tillhör samma regionalpolitiska stödområde. Man delar således i stor utsträckning 

problem och möjligheter med varandra och samverkan utgår huvudsakligen från 

likhet mellan kommunerna. Grunden för stråket utgörs av Riksvägen 45 och 

Inlandsbanan. Båda passerar Storumans centralort, men inte Tärnaområdet och de 

är dessutom av relativt låg standard. De samverkansmöjligheter som finns i nord-

sydlig riktning handlar bland annat om att genom grannkommunsamverkan upp-

rätthålla en acceptabel nivå på den offentliga servicen riktad till invånarna i området 

och samarbeten som rör gymnasie- och högskoleutbildningar. Ett annat centralt 

samarbetsområde handlar om turism och marknadsföring. Till stor del handlar det 

om att utnyttja potentialen i begreppet Lappland för att attrahera långväga turister 

till området. Ytterligare ett samarbetsområde kan vara att skapa en gemensam 

arbetsmarknad, men de långa avstånden och dåliga kommunikationslänkarna 

begränsar möjligheterna till pendling. Dessutom finns stora likheter mellan kom-

munerna angående befolkningarnas sammansättning, kompetensprofil och arbets-

marknadsstruktur, vilket reducerar fördelarna med en gemensam arbetsmarknad. 

Två faktiska samarbeten är Akademi Norr och Industri 45.  

 

Enkätundersökningen tyder dock på att företagarna anser att samarbeten med 

grannkommunerna är både önskvärt och viktigt för utvecklingen av området och 

det egna företaget, men att man inte prioriterar någon viss riktning. Under de 

senaste åren har ett samarbete inom ramen för E12 Alliansen lanserats som en 

viktig strategisk satsning, inte minst för Storumans kommun, men det verkar som 

att dessa ambitioner hittills fått ganska litet genomslag i företagarnas sätt att tänka 

och agera. Den här typen av regionbyggande initieras emellertid ofta av politiker 

och tjänstemän och inte sällan är de ganska svagt förankrade bland invånare och 

företagare i området. E12 Alliansen förefaller därmed vara mer av ett byggprojekt 

baserat på en medveten strategi/politik än ett samarbete grundat i faktiska sam-
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spelsmönster (se t ex Wiberg 1995). I bakgrunden för denna typ av samverkan 

ligger ofta någon form av vision om att området ska kunna bli en del av en större 

och mer expansiv marknad. Ibland tar sig visionen uttryck i form av en korridor 

eller en vidsträckt regionbildning. Det finns dock skäl att fråga sig med vilka man 

delar visionen. På vilket eller vilka sätt finns visionen förankrad hos invånare, 

företagare, offentliga aktörer och andra beslutsfattare, såväl inom som utanför den 

egna kommunen? Inom ramen för E12 Alliansen finns ambitionen att utveckla 

samarbetet längs E12:ans sträckning inom Sverige samt mot områden bland annat i 

Norge och i östlig riktning mot Finland, Ryssland och Baltikum. Enkätsvaren tyder 

emellertid på att företagarna i Storuman inte självklart prioriterar ett samarbete 

längs E12. Synpunkterna kan snarare tolkas som ett önskemål om samverkan med 

närliggande områden oavsett riktning. Samtidigt bör man vara medveten om att det 

kan ta tid att förankra och bygga upp samarbeten av den här typen. Ofta krävs både 

tydliga prioriteringar och uthålliga satsningar för att konstruera nya regionbild-

ningar. Funktionella korridorer kan dock lägga en grund för den här typen av sam-

arbetsregioner på så sätt att de bland annat underlättar för kommunikationer mellan 

regionens olika delar och därigenom bidrar till regionens konkurrensförmåga. För 

att det i sin tur ska leda till ekonomisk tillväxt krävs dock att det också finns ett 

privat näringsliv, invånare och andra aktörer som uppmärksammar och kan dra 

nytta av dessa fördelar. 
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APPENDIX 

Bilaga A:  Enkät skickad till företag 

 

                   
Kulturgeografiska      Storumans Kommun 
Institutionen 

 
 
 Umeå i november 2002 
 

Var med och påverka den kommunala planeringen! 
 
Storumans kommun arbetar i samarbete med Umeå Universitet med att ta fram en ny modell 
för en bättre kommunal planering. Storuman kommer att vara modellområde för projektet. En 
utgångspunkt är att öka möjligheterna till samarbete mellan kommuner längs Blå vägen 
alternativt Inlandsvägen och arbeta för att stärka regionen i ett europeiskt perspektiv. 
Modellen syftar bland annat till att företagen skall få bättre möjlighet att vara delaktiga när 
framtiden skall formas. Målet för det kommunala planeringsarbetet är att därigenom 
åstadkomma ett bättre företagsklimat och en ökad tillväxt.  
 
Företagarna är en stor och viktig grupp i kommunen. För planeringsarbetet och för framtiden 
är kunskap om hur Du och andra företagare ser på kommunala förhållanden viktig, liksom 
kunskap om hur Ni ser på ett samarbete mellan kommunerna längs E12 respektive längs 
Inlandsvägen.  
 
Kulturgeografiska institutionen vid Umeå universitet genomför inom detta projekt en 
undersökning om hur Ni som är företagare i kommunerna Storuman, Lycksele, Vindeln, 
Vännäs och Umeå ställer Er till ett fördjupat mellankommunalt samarbete.  
 
Enkäten kommer att behandlas och redovisas på ett sådant sätt att alla som svarar garanteras 
anonymitet och inga enskilda svar kan särskiljas. Resultatet av enkäten kommer att ligga till 
grund för samråd mellan företagarna och kommunen. Därför är det viktigt att Du besvarar 
enkätens samtliga frågor för att resultaten ska bli tillförlitliga. Besvara frågorna så fort som 
möjligt och returnera frågeformuläret i det frankerade svarskuvertet. 
 
Har Du frågor om undersökningen kan Du kontakta oss på något av nedanstående 
telefonnummer 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Örjan Pettersson Pernilla Westerberg 
Tel: 090-786 60 66 Tel: 090-786 71 55 
E-post: orjan.pettersson@geography.umu.se E-post: pernilla.westerberg@geography.umu.se 
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A. Frågor om Dig som svarar 
 
 
1. Hur gammal är Du? ___________ år. 
 
2. Är Du  

  Kvinna  
  Man  
 
3. Vilken typ av företag har Du?   

  Tjänsteföretag  
  Tillverkningsföretag  
  Turistföretag   
 
4. a) Hur många helårsanställda (förutom dig själv) har Ditt företag? ___________ personer. 

  b) Hur många säsongsanställda (under det senaste året) har Ditt företag?_________ personer. 
 
5. Hur länge har Du varit egen företagare? _____________________ 
 
6. Hur länge har Du drivit Ditt nuvarande företag?  __________________________ 
 
7. Var ligger företagets huvudkontor?  

  I kommunen  
  Utanför kommunen (ange vilken kommun) ______________________ 
 
8. Var i kommunen ligger den huvudsakliga verksamheten?  

  Storuman/Stensele   
  Tärna/Hemavan   
  Övriga kommunen 
 

B. Näringslivsfrågor 
 
 Ingen Mycket    Mycket 
1. Vilken betydelse tror Du att regionalpolitiska  betydelse  liten   stor  
stöd, såsom investeringsstöd, utbildningsbidrag   alls betydelse     betydelse 
och sysselsättningsstöd har för  0  1  2  3  4  5  6  7 

a) etablering av företag i kommunen?         

b) investeringar i företag i kommunen?         
 
2. Hur stor betydelse har  
transportstödet för Ditt företag?         
 
3. Hur stor betydelse tror Du att storleken 
på kommunalskatten har för 

a) etablering av företag i kommunen?         

b) investeringar i företag i kommunen?         
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 Ingen Mycket    Mycket 
 betydelse liten   stor 
4. Hur stor betydelse tror Du att    alls betydelse   betydelse 
starta-eget-bidrag är för  0  1  2  3  4  5  6  7 

a) etablering av företag i kommunen?         

b) investeringar i företag i kommunen?         
 
5. Hur stor betydelse skulle följande  
infrastruktursatsningar ha för Ditt företags  
vidare utveckling? 

a) Förbättring av E12          

b) Tunnelbygge Umskalet         

c) Färjetrafik Umeå- Wasa         

d) Förbättring av det regionala vägnätet          

e) Förbättring av det privata vägnätet         

f) Utbyggnad av bredband         

g) Järnvägsinvesteringar         

h) Utbyggd flygtrafik         

 
6. Vilken betydelse för företagens utveckling  
i kommunen har enligt Din uppfattning  

a) kommunala regler om avgifter, mm?          

b) kommunalt företagsstöd för 
 marknadskontakter?          

c) kommunala aktiviteter som stöd 
för samarbete mellan företag?          

d) kommunal tillämpning av miljöbalken?         

e) kommunal tillämpning av bygglagstiftningen?         

f) avfallshantering och miljöprövningar?         

 
  Ingen I mycket  I mycket 
   påverkan    liten     stor 

 alls   utsträckning utsträckning 
7. I vilken utsträckning påverkar  0  1  2  3  4  5  6  7 
näringslivskontorets arbete Ditt företag?         
 
8. I vilken utsträckning tycker Du att Du  
och Ditt företag inbjuds att påverka  
den kommunala planeringen?         
 
9. I vilken utsträckning tycker Du att  
företagen i Din kommun får gehör för sina 
synpunkter i den kommunala organisationen ?          
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 Ingen påverkan Mycket   Mycket 
10. Hur stor påverkan på utvecklingen    alls   liten   stor 
i Din kommun tror Du att företag med   0   1  2  3  4  5  6  7 
huvudkontor på annat håll har?         
 
   Mycket  Varken    Mycket 
   negativt   eller    positivt 
11. Hur upplever Du samarbetet med -3 -2 -1  0  1  2  3 
näringslivskontoret?        
 

C. Kommunala förhållanden 
och kommunal påverkan 

 
 Inte viktigt  Mycket 
1. Hur viktigt för Ditt företag är   alls  viktigt 
följande förhållanden i Din kommun?  1  2  3  4  5  6  7 

a) Det regionala vägnätets kvalitet        

b) Sjukvårdens kvalitet        

c) Barnomsorgens kvalitet        

d) Den kommersiella servicens kvalitet        

e) Den offentliga servicens kvalitet        

f) Grundskolans kvalitet        

g) Gymnasieutbildningens kvalitet och utbud        

h) Tillgången till företagstjänster        

i) De lokala högskolekursernas utbud        

j) Tillgången till bredband        

k) Möjligheter att utnyttja järnvägstransporter        

l) Möjligheter att resa med flyg        

m) Möjligheter att utnyttja flygfrakt        

n) Tillgången till arbetskraft med lämplig kompetens        

o) Möjligheter att rekrytera nyckelpersoner i  
 ledande ställning        

p) De lokala utvecklingsgruppernas arbete        

q) Kulturutbudet        
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 Mycket Varken bra    Mycket 
2. Hur bra eller dåliga tycker Du att följande   dåligt eller dåligt   bra 
förhållanden i Din kommun är:  -3 -2 -1  0  1  2  3 

a) det regionala vägnätets kvalitet?        

b) sjukvårdens kvalitet?        

c) barnomsorgens kvalitet?        

d) den kommersiella servicens kvalitet?        

e) den offentliga servicens kvalitet?        

f) grundskolans kvalitet?         

g) gymnasieutbildningens kvalitet och utbud?        

h) tillgången till företagstjänster?        

i) de lokala högskolekursernas utbud?        

j) tillgången till bredband?        

k) möjligheter att utnyttja järnvägstransporter?        

l) möjligheter att resa med flyg?        

m) möjligheter att utnyttja flygfrakt?        

n) tillgången till arbetskraft med lämplig kompetens?        

o) möjligheter att rekrytera nyckelpersoner i  
 ledande ställning?        

p) de lokala utvecklingsgruppernas arbete?        

q) kulturutbudet?        

 
3. Har Du funderat på att flytta Ditt företags verksamhet från kommunen på grund av 
brister i något av följande avseenden: (markera högst 3 alternativ) 
 

a) Tillgången till offentlig näringslivsservice (näringslivskontor)?  

b) Tillgången till kommersiell företagsservice  
 (revisor, bank etc.)?  

c) Tillgången till annan service Ditt företag behöver  
 (underhåll och service av maskiner och lokaler t.ex.)  

d) Tillgången till bredband?  

e) Kvaliteten på det regionala vägnätet?  

f) Möjligheten till järnvägstransporter?  

g) Tillgången till flygtrafik?  

h) Tillgången till lämplig arbetskraft?  

i) Svårigheter att rekrytera nyckelpersoner på chefsnivå?  

j) Kulturutbudet?  

k) Tillgången till privata vårdalternativ?  

l) Annat (var god ange): _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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D. Samarbete mellan kommunerna längs E12 
 Inte alls        Mycket 
1. Hur önskvärt är ett samarbete mellan önskvärt        önskvärt 
 kommunerna längs E12 inom följande områden:  1  2  3  4  5  6  7 

a) Planering?        

b) Miljöfrågor?        

c) Sjukvård?        

d) Barnomsorg (gemensam omsorg)?        

e) Grundskola (t.ex. skolskjuts över kommun-  
 gränsen, gemensam skola)?        

f) Gymnasium (t.ex. skolskjuts över kommun-  
 gränsen, gemensam skola)?        

g) Högskola (kraftfull lokal högskoleorganisation)?        

h) Polis?        

i) Räddningstjänst?        

j) Flygplatser?         

k) Tågtrafik?        

l) Turism?        

m) Marknadsföring?         

n) Företagssamarbete mellan näringslivskontoren?        

o) Utbud av kulturevenemang?        
 
2. Skulle enligt Din uppfattning ett samarbete inom    Mycket  Varken positivt    Mycket 
följande områden mellan kommunerna längs E12 negativt   eller negativt    positivt 
kunna vara positivt eller negativt för den lokala 
samhällsutvecklingen i Din kommun: -3 -2 -1  0  1  2  3  

a) Planering?        

b) Miljöfrågor?        

c) Sjukvård?        

d) Barnomsorg (gemensam omsorg)?        

e) Grundskola (t.ex. skolskjuts över kommun-  
 gränsen, gemensam skola)?        

f) Gymnasium (t.ex. skolskjuts över kommun-  
 gränsen, gemensam skola)?        

g) Högskola (kraftfull lokal högskoleorganisation)?        

h) Polis?        

i) Räddningstjänst?        

j) Flygplatser?         

k) Tågtrafik?        

l) Turism?        

m) Marknadsföring?         
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n) Företagssamarbete mellan näringslivskontoren?        

o) Utbud av kulturevenemang?        
    Inte alls    Mycket  
3. Hur viktigt skulle ett samarbete mellan viktigt viktigt 
kommunerna längs E12 vara för att  1  2  3  4  5  6  7 

a) attrahera turister?        

b) ge hushållen god kommersiell service?        

c) ge hushållen god offentlig service?        

d) lösa företagens arbetskraftsbehov?        

e) ge företagen god service?        

f) öka företagens konkurrenskraft?        

g) etablera/lokalisera nya företag till kommunen?         

h) öka utbudet av kulturevenemang?        

 

E. Samarbete mellan kommunerna längs 
Inlandsvägen 

 
1. Hur önskvärt är ett samarbete mellan  Inte alls    Mycket 
kommunerna längs Inlandsvägen inom                          önskvärt önskvärt 
följande områden:  1  2  3  4  5  6  7 

a) Planering?        

b) Miljöfrågor?        

c) Sjukvård?        

d) Barnomsorg (gemensam omsorg)?        

e) Grundskola (t.ex. skolskjuts över kommun-  
 gränsen, gemensam skola)?        

f) Gymnasium (t.ex. skolskjuts över kommun-  
 gränsen, gemensam skola)?        

g) Högskola (kraftfull lokal högskoleorganisation)?        

h) Polis?        

i) Räddningstjänst?        

j) Flygplatser?         

k) Tågtrafik?        

l) Turism?        

m) Marknadsföring?         

n) Företagssamarbete mellan näringslivskontoren?        

o) Utbud av kulturevenemang?        
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2. Skulle enligt Din uppfattning ett samarbete  
inom följande områden mellan kommunerna  Varken positivt  
längs Inlandsvägen kunna vara positivt eller   Mycket  eller    Mycket 
negativt för den lokala samhällsutvecklingen:              negativt   negativt    positivt
    -3         -2       -1        0         1        2     3  

a) Planering?        

b) Miljöfrågor?        

c) Sjukvård?        

d) Barnomsorg (gemensam omsorg)?        

e) Grundskola (t.ex. skolskjuts över kommun-  
 gränsen, gemensam skola)?        

f) Gymnasium (t.ex. skolskjuts över kommun-  
 gränsen, gemensam skola)?        

g) Högskola (kraftfull lokal högskoleorganisation)?        

h) Polis?        

i) Räddningstjänst?        

j) Flygplatser?         

k) Tågtrafik?        

l) Turism?        

m) Marknadsföring?         

n) Företagssamarbete mellan näringslivskontoren?        

o) Utbud av kulturevenemang?        

 Inte alls    Mycket  
3. Hur viktigt skulle ett samarbete mellan                         viktigt viktigt 
kommunerna längs Inlandsvägen vara för att  1  2  3  4  5  6  7 

a) attrahera turister?        

b) ge hushållen god kommersiell service?        

c) ge hushållen god offentlig service?        

d) lösa företagens arbetskraftsbehov?        

e) ge företagen god service?        

f) öka företagens konkurrenskraft?        

g) etablera/lokalisera nya företag till kommunen?         

h) öka utbudet av kulturevenemang?        

 
Tack för Din medverkan! 

 

  
Detta projekt finansieras av Europeiska Unionens Strukturfonder 
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Bilaga B:  Registrets utformning 

 

SUABs företagsregister bygger på uppgifter som köps in från Patent- och Registrerings-

verket (PRV) ungefär vartannat år. I detta register är aktie-, handels- och kommanditbolag 

samt ekonomiska föreningar och enskilda firmor upptagna. PRV:s register är grunden i 

det företagsregister som finns hos SUAB och som sedan fylls på med nyuppstartade 

företag som har någon form av ekonomisk verksamhet. Detta kan göras i samband med 

att företag registrerar sin verksamhet hos PRV. 

 

Det är frivilligt för nystartade eller andra företag att registrera sina uppgifter i SUABs 

företagsregister. Nya företag registreras ofta i samband med att en person gått starta-eget 

utbildning via Arbetsförmedlingen och sedan startar en egen verksamhet. I detta skede 

uppmanas dessa personer att registrera sig hos SUAB eftersom det ger olika förmåner i 

form av marknadsföring via hemsidan, utskick om information etc. Det är vanligt att före-

tagen på ett eller annat sätt kommer i kontakt med SUAB för att få information eller när 

de ska söka ekonomiskt stöd av olika slag. Efter nya registerinköp från PRV går SUAB 

igenom de förändringar som finns samt kontaktar respektive företag via telefon, e-post 

eller via brev för att kontrollera om uppgifterna stämmer överens med vad de vill ska stå i 

registret. 

 

Eftersom registret endast uppdateras vartannat år innehåller det uppgifter som inte 

stämmer överens med det aktuella PRV-registret. Det kan vara fråga om felaktigheter i 

form av t ex företag som lagt ned sin verksamhet, har en vilande verksamhet (skrivbords-

företag), bytt ägare eller ändrat namn på företaget. Med anledning av detta utfördes en 

genomgång av företagsregistret under senare delen av hösten år 2002. Vi kunde notera att 

20 företag lagt ner sin verksamhet, åtta var i processen att lägga ner sin verksamhet, ett 

var vilande, en företagare har uppgivit att han har två registrerade företag i SUABs 

register, vilket lämnar kvar 415 företag16. 

                                                 
16 Med anledning av denna genomgång är svarsfrekvensen baserad på 415 företag. 
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Centrum för regionalvetenskap vid Umeå universitet, , har till
uppgift att initiera och genomföra forskning om regional utveckling,
bedriva flervetenskapliga forskningsprojekt samt sprida forskningens
resultat till skilda samhällsorganisationer. Forskningsprojekten sker i
interaktion med de många vetenskapliga discipliner som berör det
regionalvetenskapliga forskningsfältet.

Publikationer i serien  Working Paper är arbetsrapporter som,
efter omarbetning, är avsedda för framtida publicering i andra sam-
manhang. Rapporterna distribueras enbart i begränsad upplaga.
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