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Förord 

 

Denna rapport behandlar befolkningsutvecklingen i Västerbottens län under perioden 1970-
2025 vilket innebär att den dels gör en historisk tillbakablick över demografiska 
förhållanden samt prognostiserar den framtida befolkningsutvecklingen. Prognoserna har 
utformats med det regionala Analys och prognosprogrammet rAps 3.2. Utförandet av 
prognoserna är en preliminär studie av rAps partiella befolkningsmodell varpå en 
redovisning av den fulla modellkörningen inte skett. Utöver detta ges en översiktlig 
genomgång av några vanliga angreppssätt vid utförandet av befolkningsprognoser generellt. 

 

Rapporten har utarbetats på Centrum för regionalvetenskap, Umeå universitet, men även 
fått värdefulla bidrag av Örjan Pettersson vid kulturgeografiska institutionen, Umeå 
universitet. 

 

Ett särskilt tack riktas till Lars Larsson, Centrum för regionalvetenskap, för korrektur och 
värdefulla kommentarer och synpunkter. 

 

Rapporten har genomförts inom ramen för projektet ACANALYS. Projektet syftar till att 
utveckla kompetens för analys av hållbar regional utveckling i Västerbotten. ACANALYS 
bedrivs av CERUM, Umeå universitet och finansieras av EU:s strukturfonder, Region 
Västerbotten, Västerbottens Läns Landsting, Umeå, Skellefteå och Lycksele kommuner samt 
stöds av Företagarna Västerbotten och Västerbottens Handelskammare. 

 

Umeå i juni 2011 

 

Fredrik Garli 
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1. Inledning 

 

Kort efter årsskiftet varje år publiceras i lokaltidningarna folkmängdens förändring under 

föregående år i kommunerna inom tidningens spridningsområde. De kommuner vars 

befolkning minskat utpekas som förlorare, medan tillväxtkommuner ofta ses som vinnare i 

konkurrensen om nya invånare (Malmberg 2002). Små variationer från år till år spelar 

kanske inte så stor roll, men för kommuner och län där befolkningsutvecklingen under 

många år pekat i en och samma riktning får det betydande konsekvenser, t ex för 

skatteunderlag, planering av egna verksamheter och förmågan att locka till sig 

investeringar. Många kommuner har även mer eller mindre uttalade befolkningsmål. I 

avfolkningskommuner kan det handla om att stabilisera folkmängden eller att vända 

befolkningstrenden. En del kommuner har befolkningstillväxt som tydlig ambition. Så har t 

ex Umeå som mål att öka folkmängden till 200 000 invånare fram till år 2050 (Umeå 

kommun 2011).   

Även de kommuner vars folkmängd legat relativt stabil under en längre tid kan 

påverkas på så sätt att befolkningssammansättningen förändrats över tid. Under 2000-talets 

första decennium har mycket av samhällsdebatten och även forskningen på området 

handlat om tendenserna till en åldrande befolkning och dess konsekvenser, inte minst 

avseende de utmaningar samhället står inför när en allt större del av invånarna befinner sig 

över pensionsåldern (Bucht et al. 2000, Lindh & Malmberg 2000, Fransson 2004, Westholm 

et al. 2004, Pettersson 2010). ). I synnerhet i områden med långvarig strukturell 

nettoutflyttning av ungdomar har tendenserna till demografiskt åldrande påskyndats och 

längst har utvecklingen ofta gått i lands- och glesbygdskommuner i landets mer perifera 

delar (Håkansson 2000, Glesbygdsverket 2007, Amcoff & Westholm 2007).  Detta gäller 

naturligtvis inte enbart Sverige, utan även i de nordiska grannländerna, övriga Europa och 

stora delar av den resterande västvärlden har man ägnat stor uppmärksamhet åt den 

åldrande befolkningen (Foss & Juvkamb 2005, Woods 2005, European Commission 2006, 

Lowe & Speakman 2006  

Förändringar av folkmängden och befolkningssammansättningen har stor 

betydelse för dimensioneringen av olika verksamheter på kommunal och regional nivå, t ex 

barn- och äldreomsorg, sjukvård, utbildning och bostadsbyggande. Av den anledningen är 
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det också viktigt att ha framförhållning i planeringen och här kan befolkningsprognoser fylla 

en viktig funktion som beslutsunderlag (Andersson 2004, Amcoff & Westholm 2007). 

Västerbottens län utgör ett intressant område för att studera befolk-

ningsdynamik. Regionen har en stor spännvidd mellan ett par medelstora städer längs 

kusten och stora glesbefolkade områden, i synnerhet i inlandet och fjälltrakterna. Inom 

regionen finns exempel på såväl städer med omgivande landsbygder vars befolkning ökar, 

som mindre orter och utpräglade glesbygder med långvarig befolkningsminskning.  

Syftet med denna studie är att dels sammanfatta en rad tekniker som finns för 

att genomföra befolkningsprognoser, dels beskriva och analysera befolkningsutvecklingen i 

Västerbottens län. Båda dessa delar tjänar sedan som underlag för att ta fram prognoser för 

den framtida befolkningsutvecklingen i länet. Utifrån detta formuleras följande 

frågeställningar: 

 

- Vilka angreppssätt är vanligt förekommande vid skapandet av 

befolkningsprognoser och vad karaktäriserar respektive metod? 

 

- Hur förändras befolkningen i olika delar av Västerbottens län mellan 1970-2009, 

med avseende på antal invånare, fertilitet, mortalitet och migration, och hur 

kommer befolkningsmängden i länet att utvecklas fram till år 2025? 

 

De vanligaste angreppssätten för att göra befolkningsprognoser redovisas i 

rapportens första del, medan befolkningsutvecklingen i Västerbotten avhandlas i den senare 

resultatdelen. Rapporten fokuserar på beskrivning och användande av det regionala Analys 

och prognosprogrammet (rAps 3.2). Detta för att redovisa hur programmet kan användas på 

regional nivå, i detta fall Västerbottens län och dess delregioner. Prognoserna är utformade 

genom skapande av ett basscenario, utan förändringar i de demografiska komponenterna, 

samt genom alternativscenarier där ändrade antaganden av fruktsamhetsförändring och 

antalet inflyttade har skett. Som en bakgrund till den framtida befolkningsmängden 

redovisas även historiska data för de demografiska komponenterna fertilitet, mortalitet och 

migration under tidsperioden 1970-2025. Vidare har även ett antal experiment utförts vilka 

applicerar respektive delregions fruktsamhetsförändring på de andra delregionerna samt att 

i respektive område ökat inflyttningen med 10 procent. 
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2. Genomgång av prognosmetoder 

 

Prognoser av framtida demografiska förhållanden, såsom fertilitet, mortalitet och migration, 

är något som tillämpas på många platser och är av stor betydelse för samhällsplanering, t ex 

lokalisering och dimensionering av kommunala investeringar i exempelvis bostäder, skolor, 

barnomsorg, äldreomsorg och fritidsanläggningar. För den ekonomiska analysen är 

befolkningsutvecklingen av betydelse vid bland annat beräkningen av skatteunderlag och 

transfereringar som t ex barnbidrag och pensioner. En fördel med användning av prognoser 

är att de tar hänsyn till observerade trender och områdesspecifika förhållanden och 

förutsättningar vad gäller exempelvis fertilitet och mortalitet istället för att gissa eller bara 

använda sig av tidigare års statistik. Befolkningsprognoser ska dock inte betraktas som en 

oundviklig förutsägelse om framtiden. Istället ska de som fungera som vägledning vid 

beslutsfattande. Politiker och andra beslutsfattare får på så sätt ett underlag för att bedöma 

om man bör vidta åtgärder för att motverka eller påskynda utvecklingen eller för att fundera 

över hur man kan hantera eventuella konsekvenser. Påpekas bör även att utfallet av en 

befolkningsprognos i allra högsta grad påverkas av vilken metod som använts samt vilka 

antaganden som gjorts i den. 

I detta metodavsnitt kommer exempel på olika angreppssätt i utförandet av 

befolkningsprognoser att ges. Då antalet varianter av befolkningsprognoser är stort har 

fokus riktats mot att ge en övergripande beskrivning av några av de vanligare 

angreppssätten och deras styrkor och svagheter. Vidare kommer vi inte att i detalj gå in på 

de bakomliggande tekniska uträkningarna för olika typer av prognoser, avsikten är snarare 

att presentera en översiktlig genomgång av olika angreppssätt. 

 Metoderna kan grovt grupperas i tre kategorier; kohort-komponent modeller, 

trendmodeller och mer avancerade systemmodeller som till exempel det svenska 

prognossystemet rAps, vilket kommer att presenteras mer i detalj längre fram i detta avsnitt 

eftersom de resultat som senare redovisas baseras på prognoser utförda i detta system. 
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2.1 Kohortkomponentmodeller  

 

Kohortkomponentmetoden är den globalt sett mest utbredda prognostekniken för att 

förutsäga befolkningens storlek och dessutom få den fördelat på ålder och kön, t ex används 

sådana av bland annat den amerikanska motsvarigheten till SCB (US Census Bureau), FN och 

Världsbanken. Kohortkomponentmetoden innefattar uträkningar av framtida kohortstorlekar 

genom att beakta effekterna av åldersspecifik fertilitet, mortalitet samt migration, då det i 

praktiken är dessa tre faktorer som kan förändra befolkningsstrukturen i ett givet geografiskt 

område. Att dessa parametrar är de som används är en styrka i kohortkomponentmetoden 

då det ger utrymme åt demografer att med sin specialkompetens analysera de förändringar 

som sker inom dessa komponenter. Användare av metoden projicerar därför oftast trender 

av beräknade parametrar (O´Neill et al. 2001). Den teoretiska insikten är att demografiska 

händelser, såsom fertilitet och migration, inträffar med sannolikheter som varierar beroende 

på ålder och kön, samt i vissa modeller även andra faktorer som t ex etnisk tillhörighet och 

utbildningsnivå (Isserman 1993).  Metoden är dominerande oavsett geografisk skala. Enligt 

Rowland (2003) kan kohortkomponentmetodens fördelar sammanfattas i tre huvudpunkter:  

 

1. Smidig användning av tillgänglig statistisk information om befolkningsutvecklingens 

komponenter. Den har därmed ett stort analytiskt värde vid förståelsen av 

befolkningsförändringar, inte minst den relativa betydelsen olika parametrar har för 

befolkningsutvecklingen. Vidare kan nämnas att metoden är förhållandevis flexibel, 

då olika antaganden kan varieras till följd av förväntade förändringar inom specifika 

komponenter. 

 

2. Metoden erbjuder projektioner uppdelat på kön och ålder. 

 

3. Metoden är applicerbar på såväl nationell som regional nivå och erbjuder därmed 

möjlighet till jämförelser mellan projektioner på dessa nivåer. 
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 Demografiska händelser inträffar med sannolikheter som varierar med bland annat 

ålder och kön. Detta innebär att en kohorts storlek under en given tidsperiod ligger till grund 

för beräknandet av dess tillväxt eller minskning under nästa tidsperiod. Födslar beräknas 

därmed genom att multiplicera populationen inom varje kvinnlig fertil kohort med 

fruktsamheten för densamma. På liknande sätt beräknas antalet döda, genom dödsrisker för 

varje kohort. Detsamma gäller även för migrationen där kohortspecifika sannolikheter att en 

person med vissa egenskaper flyttar in eller ut under en viss tidsperiod. Metoden rör sig 

således framåt en tidsperiod åt gången och beräknar antalet som kommer att födas, 

överleva, flytta in eller ut. Åldern för de invånare som studeras ökar med ett år åt gången 

och antalet inflyttade och födda läggs till varpå antalet döda och utflyttade dras ifrån. En 

prognos för 2011 (baserat på uppgifterna för år 2010) kan således enkelt beskrivas enligt 

följande demografiska ekvation (Hinde 1998): 

 

B(2011)= B(2010)+F(2011)-D(2011)+I(2011)-U(2011) 

 

B(2011)=Antalet invånare vid årets slut 2011,  

B(2010)=Befolkningsmängden 2010,  

F(2011)=Antalet födda 2011,  

D(2011)=Antalet döda 2011,  

I(2011)=Antalet inflyttade 2011 samt  

U(2011)=Antalet utflyttade 2011. 

 

Det enda som man med säkerhet kan säga i modellen är att alla som överlever ett år i 

modellen blir ett år äldre. De uträkningar som gäller fertiliteten, mortaliteten samt 

migrationen baseras på sannolikheter och innehåller därmed en osäkerhetsfaktor vars grad 

varierar. Som exempel kan nämnas de flyttningar som sker i migrationsintensiva åldrar (ca 

18-30 år) där relativt stora osäkerheter generellt medför svårare skattningar. Vidare bör 

nämnas att även om den projektion som eftersträvas avser förändringen för hela 

befolkningen är det nödvändigt att projicera män och kvinnor separat. Detta görs för att ha 

med beräknade skillnaderna i antal inom varje kohort samt skillnaderna vad gäller mortalitet 

och migration, vars kvoter till viss del skiljer kvinnor och män åt. 
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Inom det demografiska vetenskapsfältet brukar man tala om ”risken” att utsättas för 

en händelse, i det här fallet risken att en kohort ska föda barn, dö eller flytta. Viktigt är att 

beräkningen av riskerna appliceras på rätt personer, det vill säga den kohorten på vilken 

beräkningen ska utföras. Alltså, det är bara kvinnor i åldern 20-24 år som kan utsättas för 

risken att bli 20–24-åriga mödrar. Detta uppfattas nog som en självklarhet av de flesta, men 

enligt Isserman (1993) medför ofta matchning av rätt kvoter till rätt kohorter svårigheter, 

exempelvis vad gäller definiering av hur benägen en viss kohort är att flytta. Vid användning 

av riskprincipen krävs någon form av interregional ansats, eftersom migrationskvoten är 

beroende av att det finns en eller flera regioner utanför den region som är av intresse i själva 

beräkningen. Om man vill projicera antalet individer som ska flytta in måste alltså individer 

utanför den projicerade 

regionen tilldelas en 

migrationssannolikhet, då det 

bara är de som är utsatta för 

risken att flytta in, varpå det 

är nödvändigt med minst två 

regioner; regionen av 

intresse samt resten av 

världen. I figur 1 presenteras 

en översikt av en ansats till 

en interregional 

kohortkomponentmodell 

hämtad från Isserman (1993) 

där han demonstrerar 

metoden genom att använda 

sig av ett enskilt county och 

”resten” av USA. I exemplet 

framgår det som berörts 

ovan, nämligen att 

individerna inom en viss 

kohort kommer att stanna kvar 

 i undersökningsområdet, och  

Figur1: Ansats till en interregional kohortkomponentmodell 
   Källa: Isserman (1993) 
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därmed bli en del av områdets population under nästa tidsperiod, alternativt att de kommer 

att flytta ut ur området och därmed bli en del av ”resten”. Vidare innebär detta att 

potentiella födslar måste tas med i beräknandet för såväl immigranter som emigranter. De 

födda barnen kommer således att kommande år vara en del av kohorten 0-4 år i antingen 

den studerade regionen eller i området utanför. Detta kan tyckas vara självklarheter, men 

syftet med denna schematiska framställning är att visa på hur befolkningsförändringen inom 

ett givet område även relaterar till omvärlden.  

Ett alternativ till den ovan beskrivna interregionala kohortkomponentmodellen är 

en analys som baseras på nettomigrationstal (Isserman 1993). Syftet med detta är att inte 

behöva ta med omvärlden i sina prognoser utan bara fokusera på den i området boende 

befolkningen. En kohortspecifik nettomigration projiceras således för den befolkning som 

bor inom området varpå effekten blir att både utflyttnings- och inflyttningstal knyts till 

befolkningen i området. Detta medför i sin tur att den befolkningsförändring som sker i det 

studerade området baseras på den procentuella ökningen eller minskningen givet 

nettomigrationen.  

Antag att en regions befolkning uppgår till 10 000 och att inflyttningen under 

tidsperioderna är 400 personer samt att utflyttningen är 800 personer, vilket ger en 

nettomigration på -400 (-4 %). I en intilliggande region föreställer vi oss ha en population 

som uppgår till 1000 personer, varav 50 årligen flyttar till den större regionen samtidigt som 

100 personer från den större regionen årligen flyttar in, vilket ger en positiv nettomigration 

på 50 personer (5 %). Prognostisering med en nettomigrationsbaserad modell skulle i de här 

fallen innebära en befolkningsutveckling i den större regionen som avtar med 4 % under 

varje tidsperiod medan befolkningsmängden i den mindre regionen skulle öka med 5 %. I 

förlängningen ger detta alltså befolkningstal som är tämligen orealistiska då exempelvis 

befolkningsmängden i den större regionen, vid ett antagande att inga människor föds eller 

dör, efter tio tidsperioder skulle ha avtagit med 3075 personer. Appliceras istället en 

interregional modell på dessa regioner så blir resultatet ett annat och inte lika dramatiskt. 

Utfallet skulle då vara en produkt av att 4 % av befolkningen i den större regionen varje 

tidsperiod flyttar till den mindre samtidigt som 5 % av befolkningen i den mindre regionen 

flyttar till den större, vilket ger ett balanserat och mer realistiskt resultat. Slutsatsen blir 

alltså att befolkningsprognoser som baseras på nettomigrationstal tenderar att visa att 

regioner med ökande befolkningstal ökar snabbare och regioner med minskande 
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befolkningstal minskar snabbare.  

 

 

2.1.1 Multistate kohortkomponentmetoder 

 

Vid användandet av en vanlig kohortkomponentmodell är de två grundparametrarna ålder 

och kön. Dock finns tillfällen då man är intresserad av att kunna ta hänsyn till andra 

komponenter, exempelvis utbildningsnivå och familjetyp. Dessa modeller brukar kallas 

multistate projections. En användning av dessa kan många gånger bidra som en källa till 

demografisk heterogenitet och därmed även påverka säkerheten i prognosen av 

befolkningsmängd och dess befolkningsstruktur. Exempelvis har just utbildningsfaktorn 

tagits tillvara då den ofta korrelerar starkt med många demografiska parametrar (O´Neill et 

al. 2001).  

Ett exempel på när utbildningsnivån är en lämplig faktor att ta vara på är i mindre 

utvecklade länder där fertilitet och utbildning korrelerar väldigt starkt samt där 

utbildningsnivån i sin tur tenderar att vara stigande hos den yngre befolkningen. Detta får till 

följd att en prognos av framtida befolkningsmängd utan hänsyn till utbildningsnivån skulle 

resultera i att fertiliteten i reproduktiv ålder skulle förbli relativt oförändrad. Antas i stället 

att den yngre befolkningen, på väg in i reproduktiv ålder, har en högre utbildning skulle 

fertilitetstalen kunna sänkas då detta oftast är följden av en högre utbildning. På 

motsvarande sätt kan multistate projections vara användbart om en population lever i 

urbana eller rurala områden, dvs vitt skilda miljöer vilka ofta innehåller en relativt homogen 

befolkning med avseende på exempelvis fertilitet, t ex högt barnafödande i rurala områden 

och lågt i urbana områden. 

 

 

2.2 Trendmodeller 

 

Trendmodeller definieras helt av det faktum att de styrs utifrån empiriska data. En 

klassificering som kan göras av dessa trendmodeller är att dela in dem i tre klasser; enkel 

extrapoleringsmetod, komplex extrapoleringsmetod samt en proportionerlig 

extrapoleringsmetod (Smith et al. 2001). Extrapolering innebär att en historisk trend skrivs 
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framåt i tiden. 

De enkla extrapoleringsmetoderna är förhållandevis användarvänliga, har en mindre 

avancerad matematisk struktur och kräver bara data från två historiska punkter i tiden. 

Tänkbara tillfällen då dessa enklare typer av extrapoleringsmetoder kan vara användbara är 

när få historiska data finns tillgängligt, när tid och pengar är begränsande faktorer eller när 

projektioner för ett stort antal områden efterfrågas. En linjär extrapoleringsmodell är en 

enklare typ och exemplifieras av Smith et al. (2001). Den antar helt enkelt att befolkningen 

kommer att öka eller minska med samma antal personer under varje projicerat år som den 

genomsnittliga årliga förändringen under basperioden.  

Komplexa extrapoleringsmetoder använder sig av en mer avancerad matematisk 

struktur och kräver data från flera historiska tidspunkter, men även en algoritm för 

estimering av modellens parametrar såsom lutning och intercept (jfr regression). Eftersom 

de komplexa metoderna innefattar en större mängd empirisk data än de enklare modellerna 

erbjuds en mer omfattande bild av den historiska utvecklingen. Tack vare den mer 

avancerade matematiska strukturen erbjuds även möjligheter till att exempelvis konstruera 

intervaller för de predikterade värdena. Det finns tre steg som måste följas vid användandet 

av komplexa metoder (Smith et al. 2001). Det första är att de historiska data som samlas in 

ska vara taget med samma tidsintervall som de tidsperioder som avses projiceras följer, 

vanligtvis årlig data. Data måste även vara baserat på konsekvent definierade geografiska 

gränser.  

Det andra steget innefattar val av en matematisk modell vilken, enligt användaren av 

modellen, i bästa möjliga mån anses överensstämma med och vara ”rimlig” i förhållande till 

historiska data. Antagandet för både enklare och komplexa metoder är att det funktionella 

förhållandet mellan befolkningsutvecklingen och tid ska förbli konstant över 

projektionsperioden. Vid en komplex metod innebär detta att denna koefficient ska beskriva 

såväl det framtida som det förflutna förhållandet mellan dessa. Om förhållandet förändras 

är det orimligt att anta att projektionen genererar en rimlig prognos oavsett hur väl 

modellen överensstämmer med data under basperioden (Smith et al. 2001). 

Steg tre innebär helt enkelt att använda modellen och de estimerade parametrarna 

för att förbereda projektionen, exempelvis genom en regressionsmodell.  
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De proportionerliga extrapoleringsmetoderna är de där mindre eller lokala 

befolkningar ställs i proportion till befolkningen i ett större område i vilket den lokala 

befolkningen är lokaliserad, exempelvis en kommuns befolkning som en andel av länets 

population (Craig 1995). Denna typ av modeller gör, i likhet med de enkla 

extrapoleringsmetoderna, anspråk på en relativt liten mängd data. Vidare skapar metoden 

möjligheter att anpassa summan av projektionen för det lokala området till att korrelera väl 

med det större området i vilket det är lokaliserat. Exempel på proportionerliga metoder är 

constant-share, där det mindre områdets befolkningsmängd håller en konstant andel av den 

större baserat på en historisk tidpunkt, och shift-share vilken tar hänsyn till historiska 

förändringar i förhållandet mellan regionerna vid projiceringar av framtiden (Smith et al. 

2001). 

 

 

2.3 Exempel på andra metoder vid projicering på lokal och regional nivå 

 

Den geografiska skalan på vilken befolkningsprognoser ska utföras bör alltid tydliggöras. 

Detta då förändringar på lokal nivå inte nödvändigtvis behöver ge utslag på nationell nivå, 

men likväl medföra stora förändringar där de uppstår. Exempel på en sådan förändring skulle 

kunna vara rivning av ett bostadsområde som naturligtvis skulle medföra en stor förändring i 

den lokala kontexten, men obetydligt i större geografisk skala. Sådana externa oförutsedda 

händelser kan inte behandlas av enklare kohortkomponentmodeller varpå andra modeller 

kan behövas som komplement. Ofta används hybrider av olika metoder för att ta till vara 

styrkorna vid projicering av olika delar av befolkningsdata. Blandningen av olika modeller för 

mindre områden kan medföra vissa bekymmer, t ex då användning av samma kombination 

av modeller kan medföra olika resultat beroende på hur de konstruerats. Ytterligare problem 

som kan uppstå, vid projicering på lokal nivå, är då de som producerar projektionerna, både 

privata och offentliga aktörer, riskerar att drivas av en önskan att uppnå mål som inte är 

realistiska. Projektionerna speglar då snarare vad som anses vara bäst för den enskilda 

organisationen i syfte att, exempelvis, attrahera arbetskraft eller finansiering. Olika 

projiceringar på lokal nivå kan sedan i aggregerad form visa sig sakna bärkraft ur ett mer 

helhetligt perspektiv. Nedan kommer alternativa och komplementära modeller att beskrivas 

i lite mer detalj. 
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2.3.1 Aggregering och disaggregering 

 

Grovt generaliserat kan man säga att det finns två förhållningssätt till projektioner på 

nationell och subnationell nivå, aggregering respektive disaggregering. Ett angreppssätt med 

aggregering innebär att man projicerar förändringen i mindre subnationella grupper, 

exempelvis kommunvis i ett län, för att sedan modifiera dessa projektioner till dess de i 

aggregerad form uppvisar rimliga antaganden för den totalbefolkning som studeras. Ett 

liknande angreppssätt kan ses i Umeå kommuns Prognos 2009 där separata prognoser för 

olika kommundelar stäms av mot en prognos för hela kommunen. Vidare har även 

prognoser för de nyckelkodsområden som ingår i varje kommundel utförts vilka i sin tur 

stäms av mot prognosen för kommundelen (Befolkningsprognos för Umeå kommun 2009). 

Det går även att tänka sig denna form av aggregering i en global eller kontinental kontext 

med hela länders projektioner som grupperas för att uppskatta förändringen av 

totalbefolkningen. 

 Det disaggregerade angreppssättet är i princip den raka motsatsen till det 

aggregerade. Detta innebär att man använder projektioner som gjorts på exempelvis 

nationell nivå för att därefter ”fördela” dem på geografiska delområden inom landet. Denna 

procedur medför emellertid att detaljerad information om lokala förhållanden ofta suddas 

ut genom antaganden om att exempelvis ett lokalsamhälle kommer behålla sin andel av en 

totalbefolkning eller att befolkningen inom delområdena kommer att följa samma trend som 

i landet som helhet. 

 

 

2.4 Multiregionala modeller 

 

En multiregional projektionsmodell använder sig av matrisbaserad algebra för att framställa 

projektioner av flera regionala populationer samtidigt. Den tar hänsyn till interna flyttningar 

mellan regioner och kommer på så sätt runt de problem som kan uppstå vid användande av 

en nettomigrationsbaserad modell, vilka beskrevs tidigare. Ett exempel på en multiregional 

kohortkomponentmodell kan hämtas från den australiensiska delstaten Queensland där 

man år 2001 gjorde en befolkningsprognos som sträckte sig fram till 2051. Enligt Wilson et al 
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(2004) refererar multiregionaliteten till modellering av destinationsspecifika flöden istället 

för användande av nettomigrationstal. Här framhålls vidare tre starka argument för 

projicering av flyttningar mellan regioner (Wilson et al 2004): 

 

1. Först och främst, framhävs det faktum att en individ inte kan vara en 

”nettoflyttare”, då nettoflyttning är resultatet av både in- och utflyttare. 

Modellen blir även mer dynamisk då den hanterar regioner som delar i ett 

integrerat demografiskt system. Att demografiska strukturer förändras 

över tid gör också att användande av nettomigrationstal över tid riskerar 

att bli icke överensstämmande med verkligheten. 

2. Vid användande av nettomigrationsbaserade modeller inrymmer många 

av dem fixerade åldersprofiler vad gäller nettomigrationen, vilket alltså 

inte tar med i beräkningen förändringen av den demografiska strukturen. 

Detta medför således att projicering över en längre period inte tar hänsyn 

till tendenser till en åldrande befolkning, vilken borde leda till förändrade 

mönster i flyttningar mellan regionerna, ålder i de flesta fall är väl 

korrelerad med flytt.  

3. Den tredje fördelen är det faktum att en multiregional modell, till skillnad 

från en nettomigrationsbaserad, inte riskerar att hamna i ett läge där 

modellen beräknar en högre nettomigration i vissa åldersgrupper än vad 

det faktiskt finns befolkning. 

 

 

2.5 Sammanfattning av angreppssätt 

 

Ovan har redovisats några vanligt förekommande angreppssätt till befolkningsprognoser. 

Valet av angreppssätt är beroende av en rad olika faktorer för att det bäst ska kunna 

anpassas till bland annat den geografiska skala och det datamaterial som finns tillgängligt.  

Den vanligast förekommande metoden är kohortkomponentmetoden vilken 

använder sig av komponenterna åldersspecifik fertilitet, mortalitet samt migration. Specifika 

parametervärden för dessa komponenter beräknas därigenom för sannolikheten att 
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personer inom varje kohort utsätts för dessa händelser, en sannolikhet som även är 

uppdelad på kön. Detta innebär att en kohorts storlek under en given tidsperiod ligger till 

grund för beräknandet av dess tillväxt eller minskning under nästa tidsperiod. 

Kohortkomponentmetoden kan även anpassas till den datamängd som finns tillgänglig och 

till dem kan adderas ytterligare karaktäristika såsom utbildningsnivå och familjetyp. 

Trendmodeller är ett annat relativt vanligt förekommande angreppssätt. Gemensamt 

för trendmodellerna är att de är extrapolerande. Dessa kan utföras på nivåer med olika 

komplexitet beroende på datatillgång och användarens bakgrundskunskap. Vidare finns även 

proportionerligt extrapolerande angreppssätt vilket ställer en lokal befolkning i relation till 

befolkningen i ett större område där den lokaliserad. 

 Vid prognostisering på lokal nivå kan ställas andra krav på val av angreppssätt än vad 

som gäller i större regioner eller på nationell nivå. Ett problem som kan uppstå är bristen på 

nödvändiga data i mindre områden. Lokalt anknutna händelser, exempelvis rivningar av 

bostadsområden, kan vara av stor betydelse för befolkningsutvecklingen i just det området 

men inte ge något större utslag på den större befolkningen vilken den tillhör och som 

prognostiseras. Procedurer som i dessa fall är vanligast är en aggregering av de mindre 

områdena för att uppnå en tänkbar utveckling för det större området eller en disaggregering 

där de större regionernas utveckling fördelas över de mindre. Detta sätt att prognostisera 

har vissa likheter med de proportionerligt extrapolerande metoderna. Nackdelen är att 

lokalspecifika förhållanden riskerar att bortses ifrån då utvecklingen till en viss grad måste 

passa in med omgivande områdens. För att projicera den lokala befolkningsutvecklingen 

används därför ibland metoder som kan ses som komplement till exempelvis enklare 

kohortkomponentmodeller 

 En kategorisering som befolkningsprognoser oftast följer är om de är regionala eller 

multiregionala. Skillnaden består i att det antingen är bara den enskilda regionens 

befolkning som spelar in i prognosen eller om befolkningen i omkringliggande områden 

också tilldelas en funktion. Avgörande är tillgången på data, men att föredra är en 

multiregional modell då den tar hänsyn till personer som kan tänkas flytta in i området och 

den studerade regionen blir en del av ett större interagerande demografiskt system. Finns 

inte möjligheten att använda sig av omkringliggande regioner används vanligen någon form 

av nettomigrationsuppskattning som den faktor som beräknar in- och utflyttningen vilket 

kan vara problematiskt ur flera synpunkter. Bland annat finns en paradox i själva begreppet 
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då en person i logiska termer inte kan vara en ”netto-migrant” utan är antingen en inflyttare 

eller en utflyttare. Försvinner gör då även möjligheten att bestämma sannolikheten för en 

person att flytta in eller flytta ut.  

 Tabell 1 redovisar en sammanfattning av de av de olika angreppssätten med 

avseende på databehov, komplexitet, geografisk skala och huvudsakliga 

användningsområden. 

 De graderingar som gjorts är subjektiva bedömningar av vad som krävs vid respektive 

metod, men avser att åtminstone ge en indikation om metodens för- och nackdelar i 

jämförelse med andra angreppssätt. Kolumnen som redovisar komplexiteten för respektive 

metod är också den subjektivt bedömd och kan även ses som en beskrivning av vad som 

krävs av användaren vad gäller kunskapsnivå. Den geografiska skalan är en indelning som 

kan diskuteras. I vissa kontexter kan det lokala gå ned på bostads-, stadsdels- eller 

nyckelkods–områdesnivå (NYKO) medan det i andra uppfattas som enskilda kommuner. De 

nivåer som här har kategoriserats har enligt detta faktum en varierad geografisk utbredning 

beroende på vilket angreppssätt som redovisas. 
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Tabell 1: Sammanfattning av angreppssätt vid befolkningsprognostisering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Databehov Komplexitet Geografisk skala Användning 

Kohort komponent-modeller 
    

Interregional Stort Medel 
Lokal-Regional- 

Global 

Användbar i de flesta 
sammanhang där 
datatillgången är god. 

Nettomigrationsbaserad Medel Medel Lokal-Regional 

Vid regional prognostisering 
där information om 
omkringliggande regioner är 
otillgängliga. 

Multistate Stort Medel Lokal-regional 
Vid användande av fler 
kategorier än ålder och kön, 
ex. utbildningsnivå.   

Trendmodeller     

Enkel extrapolering Litet Litet Lokal-Regional 
Då tillgången på historiska 
data är starkt begränsad. 

Komplex extrapolering Medel Stor Lokal-Regional 

Vid god tillgång på historiska 
data och då användaren 
besitter stor kunskap om 
prognostisering. 

Proportionerlig extrapolering Medel Medel Lokal-Regional 

Används då tillgången på 
historiska data är relativt liten 
och då data om den 
omslutande regionen finns. 

Multiregionala modeller Stort Medel Regional 

Vid projicering på regional  
och multiregional skala då 
datatillgången gällande in  
och utflyttning från olika 
regioner är god 
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3. Regionalt Analys och Prognossystem (rAps) 

 

rAps (regionalt Analys och prognossystem) är ett integrerat system för regional analys och 

framställt på uppdrag av NUTEK (numera Tillväxtverket och Tillväxtanalys). Systemet är 

uppbyggt av en central och en lokal databas till vilka olika modeller är kopplade. Med 

systemet går det att genomföra allt från enklare uttag av statistisk information till 

avancerade jämförande analyser, prognoser, scenariobyggande, konsekvensanalyser mm. 

(NUTEK 2002). De vitt skilda tillämpningsområdena gör också att graden av kunskaper om 

systemet varierar beroende på typ av analys. Är behovet enbart inriktat mot att hämta data 

från någon av de databaser systemet innehåller behövs endast kännedom om vad som finns 

i de olika databaserna samt uppkoppling till den centrala databasen på SCB:s hemsida, dvs 

rAps-RIS (se nedan), eller kunskap om rapportgeneratorn i själva rAps. Är behovet istället 

mer inriktat mot systemets hela potential, med jämförande utvecklingsanalys, prognos- och 

scenariebyggande mm., krävs en större förståelse för hur modellsystemet hänger samman, 

vad enskilda modeller kan och inte kan göra samt hur de är uppbyggda.  

Verktyget består av två delar där rAps-RIS-databasen, innehållande regionalt fördelad 

statistisk över arbetsmarknad, befolkning, näringsverksamhet och regional ekonomi utgör 

den ena och rAps modellsystem den andra. I rAps-RIS går även att finna färdiga tabeller för 

kommun, län och FA-regioner.1 En översiktlig beskrivning av rAps finns i figur 2. Enligt NUTEK 

(2002) ger licensen tillgång till följande: 

 

- Regional modell för analyser av län, lokala arbetsmarknadsregioner eller 

kommungrupperingar på kort/medellång sikt (10-15 år). 

- Regional modell för demografiska analyser på kommunnivå. 

- Flerregional modell för samlade analyser av 81 lokala arbetsmarknadsregioner på 

kort/medellång sikt. 

- Raps DB, underlagsdatabas till ovanstående. 

- Flerregional modell för samlade analyser av 81 lokala arbetsmarknadsregioner på 

lång sikt (>15 år). 

- rAps-RIS, regionalstatistisk databas på Internet. 

- Helpdeskfunktion tillgänglig via Internet, E-mail eller telefon. 

- Medlemsskap i rAps-gruppen, d v s användargruppen som träffas för 

kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte en gång per halvår. 

                                                 
1
 Tillgängligt via https://www.h.scb.se/raps/ 2010-10-28 
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Figur 2: Översiktlig beskrivning av uppbyggnaden av rAps prognosprogram.                                               
Källa: Bearbetning av NUTEK (2002) 
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De delmodeller som används i rAps vid en full modellkörning rör fem olika områden; 

befolkning, arbetsmarknad, regionalekonomi, bostadsmarknad och den så kallade 

eftermodell kommun. Nedan följer en beskrivning av processgången vid skapandet av en 

prognos enligt NUTEK (2002) följt av en mer översiktlig genomgång i figur 3: 

 

1. Prognosen startar i befolkningsmodellen. Baserat på data om födda, 

avlidna, åldrande och utbildade beräknas här först 

befolkningsutvecklingen, dock ej nettoflyttningen. Processen är således en 

”nollframskrivning” av befolkningen, ungefär på det sätt som sker i en 

kohortkomponentmodell. Denna beräkning går därefter in i 

arbetsmarknadsmodellen. Vidare beräknas i befolkningsmodulen in-, ut- 

samt nettoflyttningen för regionen vilket baseras på föregående års 

utveckling på arbets- och bostadsmarknaderna. 

 

2. I arbetsmarknadsmodellen beräknas preliminära värden för 

arbetskraftens storlek samt regionens in- och utpendling. 

 

3. Modellen för regionalekonomi beräknar preliminära värden för 

bruttoproduktion, inkomster och arbetskraftsefterfrågan. Även 

beräkningarna från befolkningsmodellen hämtas in för att bestämma 

förändringen av barnbidrag, pensioner och andra transfereringar till 

regionen, vilka vidare ligger till grund för beräkningar av regionens 

inkomster. Den kommunala konsumtionen, som är en del av 

beräkningarna av regionens bruttoproduktion, påverkas också av 

befolkningsmodellen. Data över föregående års bostadsinvesteringar 

hämtas från arbetsmarknadsmodellen. Tillsammans med olika 

parametervärden om efterfrågan kan regionens bruttoproduktion, 

inkomster och arbetskraftsefterfrågan beräknas. Beräkningarna som rör 

arbetskraftsefterfrågan skickas därefter till arbetsmarknadsmodellen och 

då denna redan beräknat arbetskraftsutbudet bidrar dessa uppgifter till 

beräkningar av t ex antalet arbetslösa. 
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4. I bostadsmarknadsmodellen görs beräkningar av småhuspriser, antal nya 

hushåll i regionen samt bostadsbyggande i regionens kommuner. 

Nettoflyttningen, som blir en komponent i beräkningen över antalet 

bildade hushåll, hämtas från befolkningsmodellen. Vidare beräknas 

fördelningen av befolkningen på regionens kommuner som antas bero på 

kommunernas bostadsstock och bostadsutnyttjande. Slutligen skickas 

dessa beräkningar till befolkningsmodellen. 

 

5. En överensstämmelse är nödvändig mellan arbetsmarknadsmodellen och 

modellen för regionalekonomi varpå prognosprogrammet kontrollerar 

detta. Kravet är att antalet personer i arbetskraften plus nettopendling 

måste överensstämma med summan sysselsatta plus antalet arbetslösa. 

Vid händelse av avvikelse i denna balans sker en justering av preliminärt 

beräknad arbetskraft och nettopendling. Vid justering av nettopendlingen 

påverkas dock den del av inkomsten som används i regionen varpå de 

preliminära beräkningarna som rör modellen för regionalekonomi inte 

stämmer. Det som då sker är att beräkningarna i modellen för 

regionalekonomi görs om vilket i sin tur resulterar i ett nytt antal 

sysselsatta. Prognosprogrammet gör därefter en ny balansräkning mellan 

arbetsmarknadsmodellen och modellen för regionalekonomi, en 

beräkningsprocess med justeringar som pågår till dess en balans uppnåtts. 

 

6. När balanskravet är uppfyllt fortsätter prognosprogrammet till 

delmodellen eftermodell kommun där data hämtas från 

befolkningsmodellen, arbetsmarknadsmodellen samt modellen för 

regionalekonomi. Här beräknas slutligen pendling mellan kommunerna, 

sysselsatt dagbefolkning, sysselsatt nattbefolkning och kommunernas 

inkomster och utgifter. 
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Figur 3: Processgång i rAps vid beräknande av prognos. 
 
 

3.1 Parametrar i rAps befolkningsmodell 

 

Resultatet i denna rapport kommer att behandla befolkningsutvecklingen i 

Västerbotten och dess kommuner fram till och med år 2025. Detta innebär således att de 

prognoser och olika scenarier som antas kommer att beröra enbart befolkningsmodellen, 

det vill säga en så kallad partiell körning. Skillnaden mot en full modellkörning är att i den 
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partiella befolkningsmodellen används bara de parametrar som är demografiska. De 

parametrar som används i modellens beräkningar av viktiga förändringar är fyra stycken; 

fruktsamhet, dödlighet, flyttningar samt utbildningsutbyte. Nedan följer en kort 

sammanfattning av hur parametrarna är konstruerade baserat på SCB:s Beskrivning av 

parametrarnas konstruktion (Internet: www.h.scb.se/raps 2010-10-28). 

 

Fruktsamhet – Fruktsamhetstalen är beräknade på antalet födda barn samt 

medelbefolkningen kvinnor under samma år. En uppdelning av fruktsamheten finns baserad 

på moderns födelseland och fyra utbildningsnivåer. Vidare har åtta olika kommunkluster 

skapats med avsikt att karaktärisera fruktsamheten i kommunerna utefter vilket ursprung 

och utbildning modern har. Det som klustrats är den procentuella skillnaden mellan hur 

många barn som fötts i en kommun av kvinnor med olika födelseland och utbildning jämfört 

med hur många barn som fötts om kommunen haft samma fruktsamhet som riket i helhet. 

De olika klustrens karaktäristika ser ut som följer: 

 

Kluster 1: Normalkommuner. 

Kluster 2: Hög fruktsamhet för invandrare och normal för svenskar. 

Kluster 3: Låg fruktsamhet för invandrare och hög fruktsamhet för högutbildade. 

Kluster 4: Hög fruktsamhet för invandrare och lägre för svenskar än kluster 2. 

Kluster 5: Låg fruktsamhet för svenskar. 

Kluster 6: Låg fruktsamhet för både invandrare och svenskar. 

Kluster 7: Låg fruktsamhet för invandrare och lågutbildade och hög fruktsamhet för  

     högutbildade. 

Kluster 8: Hög fruktsamhet för invandrare, även nordiska. 

 

Av Västerbottens kommuner befinner sig alla i kluster 1, med undantag för 

Robertsfors och Lycksele vilka tillhör kluster 2. 

 

 Dödlighet – Dödsriskerna, uppdelade på ålder och kön, är beräknade på antalet döda 

och medelbefolkningen samma år. Här finns ingen uppdelning på födelseland bortsett från 

den uppdelning på utbildningsnivå som implicit följer med grupperingen av kommunerna. 

Den gruppering som har gjorts relateras till hur stor andel högutbildade det finns i vardera 
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kommun, varpå dödsrisken beräknats för varje kommungrupp. Av Västerbottens kommuner 

är Umeå placerad i grupp 1 (låg dödlighet) medan övriga befinner sig i grupp 2 (normal 

dödlighet). Det kan nämnas att grupp 1 innehåller högskole-/universitesorter samt 

välbeställda förortskommuner till Stockholm och Malmö medan grupp 3 (hög dödlighet) till 

största delen består av traditionella bruksorter. 

 

 Flyttningar – Utflyttarrisken är beräknad på utflyttarna (endast inrikes) och 

medelbefolkningen under samma år. Precis som för fruktsamheten är utflyttarrisken 

uppdelad på utflyttarens födelseland och fyra utbildningsnivåer. En beräkning av 

migrationstalen har sedan gjorts för att kontrollera hur många som skulle ha flyttat från en 

kommun om utflyttningen var som riksgenomsnittet, varefter kommunerna klustrats baserat 

på den procentuella skillnaden mellan detta beräknade antal och antalet som faktiskt har 

flyttat. Vad gäller inflyttarfördelningen är kommunerna indelade i 13 olika inflyttartyper med 

avseende på födelseland- och utbildningsfördelningen. Exempel på en sådan är de som kan 

beskrivas som ”universitetstyp” innefattande Uppsala, Lund, Umeå, Linköping samt Växjö. 

Vid en första gruppering uppgick antalet kluster till 25, varefter en reducering, bland annat 

med syfte att skapa kluster som förutom utbildning och födelseland även var representativa 

med avseende på köns- och åldersfördelningen, gjordes. När individens födelseland inte är 

Sverige tillämpas för varje kombination för utbildning och kön riksgenomsnittet. I databasen 

har de fördelats över inflyttartyperna.  

 

 Utbildningsutbyte – Riksgenomsnittet för utbildningsövergångar med hänsyn tagen 

till kön, födelseland och ålder. En utbildningsövergång innebär att personer går från en 

utbildningsnivå till en annan, exempelvis från att tidigare haft en treårig gymnasieutbildning 

som högsta nivå till att ha skaffat sig en eftergymnasial utbildning. 
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4. Befolkningsutvecklingen i Västerbottens delregioner 1970-

2009 

  

Detta kapitel redovisar först den historiska utvecklingen i Västerbottens län och dess 

delområden med avseende på befolkningsutveckling, fertilitet, mortalitet och migration 

under åren 1970-2009. I en andra del som presenterar befolkningsprognoserna redovisas 

befolkningsmängdens utveckling enligt fem olika scenarioantaganden för perioden 2007-

2025. Två av åren överlappar alltså varandra vilket möjliggjort en kalibrering av 

beräkningarna. 

 En översikt av länets kommuner och de grupperingar av kommuner som använts i 

detta kapitel visas i figur 4. 

 

 

Figur 4: Västerbottens kommuner samt de grupperingar som använts vid 

befolkningsprognoserna. 
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 Gruppindelningarna bygger i Lyckseles, Skellefteås och Umeås fall på så kallade FA-regioner 

(funktionella analysregioner), vilka är av Tillväxtverket upprättade regionindelningar med 

främsta syfte att användas vid regionala analyser. FA-regionernas indelning baseras på en 

närhet inom vilken människor kan bo och arbeta utan att göra alltför tidsödande resor, vilket 

kan innefatta exempelvis pendling (Tillväxtverket 2011), har dock Umeå i den historiska 

beskrivningen särskilts från övriga kommuner i dess FA-region med avsikt att visa på dess 

särställning i förhållande till övriga kommuner i Umeåregionen.  

Vad gäller fjällkommunerna och Åsele, vilka enligt Tillväxtverket är enskilda FA-

regioner, har de grupperats enligt deras relativt likartade karaktäristika med avseende på 

exempelvis låg befolkningstäthet, stora avstånd till större orter och geografiska lokalisering. 

Att varje kommun inte behandlas enskilt är också en följd av att rAps prognosprogram hellre 

arbetar med grupper av kommuner för att på så sätt uppnå ett ”tillräckligt” underlag för lite 

träffsäkrare utfall vid t ex prognoser. 

I tabell 2 framgår antal invånare i respektive område vid tidpunkterna 1970, 1990 och 

2009 samt den procentuella förändringen mellan dessa år. Med undantag för Umeå 

kommun, och Skellefteå FA-region under perioden 1970-1990, har antalet invånare minskat i 

alla delregioner under tidsperioden. Länets positiva utveckling sedan 1970 är således främst 

ett resultat av Umeå kommuns kontinuerliga och starka befolkningstillväxt. Genomgående 

för områden med negativ utveckling är också att minskningen är kraftigare mellan 1990 och 

2009 än under den tidigare perioden. I kommande avsnitt redovisas även en tidsserie med 

befolkningsutveckling under perioden.  
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Tabell 2: Befolkningsutvecklingen i Västerbottens delregioner i absoluta tal och procentuellt 

1970-2009. 

Delregion 
Antal invånare Befolkningsutveckling 

1970 1990 2009 1970-1990 1990-2009 

Fjällkommuner 31146 27657 22159 -11 % -20 % 

Lycksele FA 19422 18331 15722 -6 % -14 % 

Skellefteå FA 77609 80629 76131 +4 % -6 % 

Umeå FA exkl. Umeå 35409 34093 30461 -4 % -11 % 

Umeå kommun 69547 91258 114075 +31 % + 25 % 

Totalt 233133 251968 258548 +8 % +3 % 

 

 

4.1 Befolkningsutveckling 

 

Befolkningsutvecklingen i Västerbottens län har sedan 1970 relativt väl följt den utveckling 

som gäller för hela riket, något som till stor del beror på den positiva utvecklingen i Umeå 

och i viss mån även Skellefteå. Länet låg under tidigare delen av tidsperioden över 

riksutvecklingen för att från mitten av 90-talet haft en svagare utveckling, men överlag har 

trenderna följt varandra åt vad gäller ökning och minskning (Figur 5). Vid en närmare 

granskning av de inomregionala skillnaderna märks dock att länsgenomsnittet inte följer en 

utveckling som representerar alla kommuner. Här framgår att Umeå klart överstiger både 

länets och rikets befolkningsutveckling under de senaste 40 åren medan övriga områden 

under en majoritet av åren har en befolkningsminskning. Vad som därmed blir påtagligt är 

den positiva inverkan Umeå har på befolkningsutvecklingen i hela regionen, då Västerbotten 

exklusive Umeå endast vid ett fåtal tillfällen överstiger befolkningsmängden 1970. Av övriga 

områden är det Skellefteå FA-region som är närmast att uppnå liknande befolkningstal som 

1970, medan övriga delregioner visar upp en tydlig och relativt stabil avfolkningstrend inte 

minst efter de inledande åren på 90-talet.  
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Figur 5: Befolkningsutvecklingen i Västerbotten och riket, 1970-2009. 

 

 Även befolkningsstrukturen i länet har förändrats påtagligt under de senaste fyra 

decennierna. Det fenomen som går igen i stora delar av västvärlden med lågt barnafödande 

resulterande i en åldrande befolkning är något som inte heller undgått Västerbotten. I figur 6 

framgår att de yngsta kohorterna var som störst 1970 för att sedan minska till år 1990 och 

ytterligare till år 2009. Vidare ses att de äldsta kohorterna har ökat i storlek, framförallt vid 

en jämförelse med 1970. Även vad gäller strukturen på befolkningen finns avsevärda 

inomregionala skillnader. Framförallt Umeå kommun avviker med en jämförelsevis mycket 

ung befolkning och många invånare i åldersgruppen 20-30 år. Detta exemplifieras i figur 7, 

vilken visar på skillnaden mellan Umeå och Malå år 2009, Malå som här utgör ett 

åskådningsexempel för många av de övriga kommunerna i länet. För befolkningsstrukturens 

förändring i samtliga kommuner, se bilagor 1-3. Det bör påpekas att det övergripande 

mönstret inte bara existerar 2009 utan är relevant under hela tidsperioden med visst 

undantag för 1970 då Malås struktur inte uppvisade ett fullt lika skevt mönster.  
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Figur 6: Befolkningsstrukturen i Västerbottens län 2009, 1990 och 1970. 

 

 

Figur 7: Befolkningsstrukturen i Malå kommun respektive Umeå kommun 2009. 
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4.2 Fertilitet 

 

Nativiteten i Västerbotten, dess kommungrupper samt i riket för åren 1970, 1990 och 2009 

ses i figur 8. Detta mått hänvisar till det antal barn som föds i förhållande till hur många 

kvinnor som bor i ett område och påverkas därmed i viss utsträckning av den rådande 

befolkningsstrukturen. Alltså, stora kohorter av kvinnor i icke fertila åldrar (normalt 

definierad som yngre än 15 år och äldre än 49 år) bidrar till en lägre nativitet än vad en mer 

jämt fördelad åldersstruktur med samma antal kvinnor mest troligt skulle visa. Dock kan en 

relativt god uppfattning om fertilitetsskillnader ändå fås genom nativiteten. Figuren visar att 

i samtliga regioner, undantaget Umeå kommun, var barnafödandet som högst år 1990, 

något som relateras till den ”babyboom” Sverige hade vid den tiden. Sett till 

befolkningsstrukturen i kommunerna under 1990 (Bilagor 1-3) framgår även att andelen 

kvinnor i fertil ålder föreföll vara förhållandevis stor. Vad gäller det faktum att Umeå 

kommun visar på ett mer linjärt avtagande skulle kunna bero på Umeå universitets 

utveckling. Det är ett känt faktum att många som satsar på högre utbildning skjuter fram 

familjebildning och barnafödande ett antal år och med tanke på Umeås roll som 

universitetsstad ter det sig också rimligt att flytta igen från Umeå innan de bildar familj.  

 

 

Figur 8: Nativitet i Västerbotten, dess delområden samt riket 1970, 1990 och 2009. 
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 För att få en mer åldersspecifik fertilitet redovisas den summerade fruktsamheten i 

figur 9 för regionerna, Västerbotten samt riket. Summerad fruktsamhet är ett mått på hur 

många barn varje kvinna kommer att föda under sin levnadstid under landets 

fruktsamhetsförhållanden, givet att de åldersspecifika fruktsamhetstalen inte ändrar sig 

under denna tid. Det innebär alltså att det inte rör sig om empiriska data då det inte går att 

med säkerhet fastställa hur många barn varje kvinna i fertil ålder kommer att föda. Då detta 

mått baseras på en summering av åldersdifferentierade fruktsamhetstal tas alltså 

befolkningsstrukturaspekten med i beräkningen. För att upprätthålla folktalet på längre sikt 

krävs att fruktsamhetstalet uppnår 2,1, så kallad reproduktionsnivå. I figur 9 framgår att 

förändringen av den summerade fruktsamheten i Västerbottens län följer riskutvecklingen 

relativt väl, dock har man gått från att ligga lite högre under första halvan av tidsserien till att 

ligga under från slutet av 1990-talet. Västerbotten har under tidsperioden endast vid ett 

fåtal tillfällen placerat sig över reproduktionsnivån, vilket skedde under början av 1990-talet.  

Med liten folkmängd tenderar svängningarna att bli mer dramatiska och på 

delregionsnivå är mönstret mer varierande för områden med en mindre befolkningsmängd, 

än vad som är fallet för Umeå, dock följer samtliga en relativt likartad trend. I förhållande till 

reproduktionsnivån går att se att en positiv trend under 2000-talet och faktum är att 

samtliga regioner, bortsett från Umeå, under 2009 överstiger den. För Umeås del överstigs 

reproduktionsnivån endast en gång under tidsperioden, men en positiv trend kan ses även 

där.  
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Figur 9: Summerad fruktsamhet i Västerbotten, dess delområden samt riket, 1970-2009. 

 

 

4.3 Mortalitet 

 

Mortaliteten i länet redovisas nedan som dödstal, det vill säga antalet döda per 1000 

invånare, vilket säger något om befolkningsstrukturen. Figur 10 redovisar dödstalen i de 

olika regionerna samt Västerbotten och riket. Där framgår att mortaliteten över tid i 

Västerbotten överensstämmer väl med riket. På delregionsnivå särskiljer sig Umeå från 

övriga delar av länet, då mortaliteten där är relativt låg. Högst mortalitet finns i 

fjällkommunerna med vissa undantag från tidsseriens första hälft. Det bör dock påpekas att 

mortaliteten i detta fall påverkas mycket av befolkningsstrukturen, vilket genererar högre 

värden i områden som har en relativt åldersstigen befolkning. För antalet döda respektive 

födda per antalet invånare i Västerbotten kommuner, se bilagor 4-6. 
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Figur 10: Dödstal i Västerbotten, dess delområden samt riket, 1970-2009. 

 

 

4.4 Migration 

 

Den migration som ägt rum i Västerbottens län under de senaste 40 åren följer relativt väl 

det mönster som framgick för befolkningsutvecklingen i stort. Inlandskommunerna och 

Lycksele FA-region har haft de mest negativa nettomigrationstalen medan Umeå kommun 

har haft de mest positiva (Figur 11). Fjällkommunerna har inte haft två år eller fler i följd 

med en positiv nettomigration sedan 1977, samtidigt som Umeå kommun visar positiva 

migrationstal under alla år utom 2006 och 2007. Vad gäller Skellefteå FA-region ses tydligt 

varierande mönster med stadigt negativa nettomigrationstal under 90-talets andra hälft för 

att under de senaste 10 åren vänt ha trenden. Vidare ses att de flesta områdena under 

2000-talet tycks ha grupperat sig runt små negativa nettomigrationstal. För hela 

Västerbotten finns tydliga svängningar och gemensamt för dem är, återigen, att de till stor 

del liknar mönstret för Umeå kommun. Det bör tilläggas att just migrationen är svår att 

förutspå, tillika generalisera kring. Som tidigare nämnts så skiljer sig även 

migrationsintensiteten beroende på ålder, vilket i sin tur gör att områden med en population 

som har en relativt stor andel personer i migrationsintensiva åldrar (ca 18-30 år) ofta visar 
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upp mer växlande migrationstal. Kommungrupper med en åldrande befolkning har relativt 

stabila migrationsflöden, medan framförallt Umeå har större svängningar. Den åldrande 

befolkningen i Västerbottens regioner, undantaget Umeå kommun, skulle därmed kunna 

vara en av förklaringarna till att nettomigrationstalen under senare tid stagnerat.  

 Att själva mönstret i sig stämmer relativt väl med det för befolkningsutvecklingen 

säger något om hur inflytelserika migrationsförändringar är för befolkningsutvecklingen i ett 

område. Migration är alltså den parameter som på egen hand har störst möjlighet att 

påverka en framtida utveckling, till skillnad från födelse- och dödstal vars förändring sällan 

har någon större effekt på kort sikt. 

 

 

Figur 11: Nettomigrationen i Västerbotten och dess delområden, 1970-2009. 
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4.5 Befolkningsutvecklingen på ortsnivå  

 

Som framgått tidigare finns det stora skillnader i utveckling mellan länets kommuner, men 

det finns också betydande variationer inom respektive kommun. Ungefär med fem års 

mellanrum publicerar Statistiska centralbyrån (SCB) uppgifter om hur enskilda orter 

utvecklas (SCB 2009). Uppgifterna redovisas numera för både tätorter och småorter. Den 

gängse tätortsdefinitionen är en ort med minst 200 invånare och maximalt 200 meter 

mellan bostadshusen, därutöver finns en del specialregler för att göra så kallade 

tätortsavgränsningar. Småorterna ska ha 50-199 invånare och här är kriterierna snarlika 

men det finns också vissa skillnader, t ex kan sammanhängande fritidshusområden räknas in 

till småorter trots att det kan vara ganska långt mellan hus med bofast befolkning. I den 

officiella statistiken tillgänglig via SCBs hemsida finns endast befolkningsnumerären angiven, 

således inga uppgifter om befolkningens fördelning på t ex kön och ålder. Dessa uppgifter 

kan dock specialbeställas från SCB.  

Klassificeringen av småorter och tätorter gör det möjligt att följa 

befolkningsutvecklingen på ortsnivå under perioden 1990-2005. Under 2011 räknar SCB 

med att offentliggöra uppgifterna för 2010, men vid rapportens skrivande finns inte ännu 

dessa uppgifter tillgängliga. Det finns emellertid goda skäl att tro att utvecklingen fram till 

2005 ganska väl speglar de generella utvecklingsmönstren även några år efteråt, men det 

kan naturligtvis finnas enskilda orter som under de senaste åren haft en utveckling som 

delvis avviker från den tidigare utvecklingen. De orter vars folkmängd hamnat under 50 

personer upphör som orter och för dessa kan vi inte veta exakt hur många invånare de har 

då, bara att de är 49 eller färre. 

Av kartan i figur 12 framgår att det finns ett tydligt mönster av att småorter och 

tätorter i närheten av städerna haft en starkare befolkningsutveckling än orter i mer 

glesbefolkade områden. Särskilt tydligt är detta inom ett relativt vidsträckt pendlingsomland 

från Umeå. Inom Umeå kommun har flertalet orter befolkningstillväxt, men det finns också 

ett antal orter i angränsande kommuner, främst i områdena närmare Umeå, med tillväxt. 

Det finns även en tydlig tendens till att befolkningstillväxten främst sker på orter nära havet 

eller nära andra större vattendrag som sjöar och älvar (Bergström & Wiberg 2003, 

Habteselassie et al. 2006). I närheten av Skellefteå finns ett liknande mönster, dock är 
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bilden mer varierad med vissa orter som växer och andra som minskar och dessutom är 

zonen långt ifrån lika vidsträckt som den runt Umeå.  

 

 

Figur 12: Befolkningsutveckling för tätorter och småorter i Västerbottens län 1990-2005.  

Anm: röd prick antyder att orten fallit under tätortskriteriet, blå innebär tillväxt medan gul och orange avser 

de orter vars befolkning minskat under perioden. 

 

Bortom de båda städernas pendlingsomland har näst intill alla orter fått 

vidkännas en avfolkning. I synnerhet inlandet har förlorat många invånare. Värt att notera 

är också att tolv av totalt femton kommuncentra har tappat i folkmängd under perioden 

1990-2005. Med tanke på att dessa orter ofta hyser en stor andel av invånarna i respektive 

kommun finns därmed tydliga tecken på att inte ens centralorterna i glesbygden lyckas hålla 

emot den allmänna trenden mot befolkningsminskning.  
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Det finns dock ett fåtal orter i inlandet och fjälltrakterna vars folkmängd ökat. I 

vissa fall handlar det om ganska små ökningar, men det är samtidigt intressant att notera att 

två av orterna är belägna i fjällkedjan. Det rör framför allt Hemavan, men även Saxnäs 

avviker markant från övriga inlandet. Tidigare studier av Pettersson (2000, 2002, 2010) har 

visat att många fjällturistorter avviker från det generella avfolkningsmönstret. Inte alla orter 

i fjällkedjan växer, men de har påfallande ofta en tillväxt eller åtminstone en mer stabil 

befolkningsutveckling och ålderssammansättning jämfört med andra orter i utpräglade 

glesbygder. 
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5. Prognos över befolkningsutvecklingen i Västerbottens 

delregioner fram till 2025 

 

5.1 Antaganden och scenarier 

 

De prognoser som presenteras i detta avsnitt är grupperade enligt Tillväxtverkets FA-

regioner vad gäller Lycksele, Skellefteå och Umeå och en gruppering av de fyra 

fjällkommunerna samt Åsele. Då modellberäkningarna i rAps enbart är gjorda för 

Västerbotten kommer ingen jämförelse med rikets utveckling att redovisas. Resultatet av 

prognoserna redovisas enligt körningarna från fem olika framtidsscenarier. Här följer de 

antaganden som gäller för var och ett av dessa. 

 

1. Basscenario – Detta resultat är en framskrivning av de värden som 

prognosprogrammet själv besitter varpå inga specifika antaganden gjorts. Vad 

som dock bör göras, och har gjorts i dessa körningar, är att kalibrera de 

värden som rör fruktsamhetstalens förändring över tid, dödsriskers utveckling 

över tid samt antalet in- och utflyttade. Detta görs som en grund i samtliga 

scenarier för att åstadkomma en kurvanpassning mellan de år där både 

empiriska värden och projicerade värden finns, i detta fall åren 2007 och 

2008. 

 

2. Scenario 2, 3 och 4 – I dessa scenarier antas att fruktsamhetsförändringen 

över tid är samma som för övriga regioner, alltså ett scenario för varje regions 

fruktsamhetsförändring över tid. Dessa antaganden bygger således på att 

respektive region antas ha samma förändring av fruktsamhetstalen som 

övriga under prognostiden. Precis som vid basscenariot kalibreras även 

fruktsamhetsförändringen över tid, dödsriskernas förändring över tid samt in- 

och utflyttning för anpassa empiriska och projicerade värden till varandra. 

Med andra ord, exempelvis Lycksele FA får samma parametervärden som 

Umeå FA, Skellefteå FA och fjällkommunerna 
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3. Scenario 5 – I detta scenario antas antalet inflyttade personer under åren 

2009-2015 öka med 10 %. Kalibrering enligt ovan beskrivet har också 

tillämpats. 

 

Att anta scenarier av olika slag är ofta förknippat med stora osäkerheter, framförallt 

vid projicering av enbart demografiska komponenter. Eftersom rAps bygger på 

framskrivningar som baseras på historiska data är det därmed svårt att ifrågasätta de 

demografiska hänseenden som tas av dess prognosprogram, varpå motivet till att anta en 

viss förändring kan tyckas godtycklig och sakna bärkraft i empirin. 

Vid antaganden som rör exempelvis regionalekonomi eller bostadsbyggande kan det 

vara lättare att acceptera ett givet scenario då planer om investeringar eller byggande kan 

vara beslutade i förväg och därmed lättare att ta till sig som rimliga, trots att det ofta 

naturligtvis rör sig om ganska grova gissningar även i dessa fall,. Detta kan vidare leda till att 

mer lättmotiverade demografiska förändringar kan göras baserat på att en given investering 

”bör” leda till en ökad inflyttning med ett visst antal. Nedan presenteras utfallet för 

respektive delregion. 

 

 

5.2 Fjällkommunerna 

 

Den demografiska utvecklingen i fjällkommunerna har, som tidigare redovisats, under de 

senaste 40 åren visat på en negativ trend, i form av ett minskande befolkningsunderlag samt 

en åldrande befolkning. En vanlig uppfattning är att det i nuläget inte finns mycket som tyder 

på förändring av denna utveckling under en överskådlig framtid, något som även den 

befolkningsprognos som utförts i denna rapport visar. I figur 13 ses den prognostiserade 

befolkningsutvecklingen i absoluta befolkningstal och hur den skulle påverkas vid antagande 

om övriga områdens fruktsamhetsförändring.  Här framgår tydligt att trenden är likartad vid 

samtliga antaganden om än med vissa skillnader i kurvornas lutning. Den negativa 

förändringen mellan 2008 och 2025 visar på en befolkningsmängd som går från 22 351 till 

18 985, alltså en minskning med 3 366 personer (15 %) givet fjällkommunernas egen 

fruktsamhetsförändring. Än mer tydlig blir den negativa befolkningsutvecklingen vid en 

jämförelse mellan 1991 och 2025 års befolkningstal, då minskningen uppgår till 8 579 
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personer, det vill säga en minskning med 21 %. Vid ett antagande att antalet inflyttare till 

regionen ökar med 10 % under tidsperioden 2009-2015 ses en svagare minskning under de 

första åren som antagandet appliceras, men därefter följer utvecklingen samma mönster 

som vid övriga scenarioantaganden. Antalet invånare har enligt den ökade inflyttningen 

minskat med 2 373 personer år 2025 i förhållande till 2008, att jämföra med 3 366 personer 

vid antagandet om en icke ökande inflyttning. Den största skillnaden mellan de antagna 

scenariona ses mellan Skellefteås fruktsamhetsförändring, där minskningen uppgår till 

närmare 16 %, och den ökande inflyttningen där minskningen visar på 11 %. 

 

 

Figur 13: Befolkningsutveckling i fjällkommunerna inklusive Åsele enligt rAps prognos med 

därtill hörande scenarier 1991-2025. (Notera att X-axeln inte skär origo) 

 

 

Befolkningsstrukturen i inlandet, enligt basscenariot, går en problematisk framtid till 

mötes då andelen arbetsför befolkning kommer att minska, vilket i sin tur kommer att 

försämra försörjningskvoten. Andelen barn och ungdomar i åldern 0-15 år kommer att vara 

större liksom andelen personer äldre än 65 år (Figur 14). Det kan vara lätt att tro att 

ökningen av de yngsta kohorterna skulle vara till gagn för regionen, men dessa personer 

lämnar med stor sannolikhet regionen efter avslutad grundskola eller gymnasium. De enda 

kohorterna som ger en mer positiv bild av området, enligt prognosen, är de personer som 
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befinner sig i åldrarna 35-45 år. Värt att notera är att dessa kohorter till stor del är de som 

befann sig i 20–30-års ålder 2009 vilket följer logiken vid användande av en kohort 

komponentbaserad modell.  

 

 

Figur 14: Befolkningsstrukturen i fjällkommunerna inklusive Åsele 2009 och 2025, enligt 

basscenario. 
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5.3 Lycksele FA 

 

Befolkningsförändringen i Lycksele FA-regionen liknar den i fjällkommunerna, med en 

kontinuerligt minskande trend, dock är minskningen inte lika påtaglig (Figur 15). Vid 

antagande om samma fruktsamhetsförändring som övriga områden skulle den negativa 

utvecklingen vara mer påtaglig än vad den är med Lycksele FA-regions 

fruktsamhetsförändring då Lycksele redan har jämförelsevis hög fertilitetsnivå. Minskningen 

mellan år 2008 och 2025 kommer, enligt prognosen, att bestå av 778 personer, alltså 5 %. 

Vid en jämförelse mellan 1991 och 2025 kommer befolkningsmängden ha minskat med 

3 374 personer, det vill säga 18 %. Detta innebär alltså att den negativa utvecklingen tycks 

plana ut en aning med de kraftigast fallande befolkningstalen redan passerade. Dock har inte 

positiva befolkningstal uppnåtts. Vid en ökad inflyttning i Lycksele, med 10 % fler personer 

under 2009-2015, märks en mer positiv utveckling än vid motsvarande antagande i 

fjällkommunerna. Befolkningsmängden fortsätter minska fram till slutåret 2025 men nu med 

688 personer istället för 778, som var fallet utan en ökad inflyttning. Den största skillnaden 

mellan antagna scenarion ses mellan antagandet om Skellefteås fruktsamhetsförändring, då 

minskningen uppgår till 7 %, och ökad inflyttning då minskningen skulle vara 4 %.  

 

 

Figur 15: Befolkningsutveckling i Lycksele FA-region enligt rAps prognos med därtill hörande 

scenarion 1991-2025. (Origo ≠ 0) 
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 Utvecklingen av befolkningsstrukturen i Lycksele FA-region, enligt basscenariot, 

påminner även den mycket om den för fjällregionen (Figur 16). De yngsta och de äldsta 

kohorterna ökar i storlek i förhållande till den totala befolkningsmängden och kohorterna 

däremellan, undantaget 30-40, ökar en aning. Den största minskningen ses bland de 

personer som befinner sig i åldrarna 15-30. En förändring som denna i befolkningsstrukturen 

för Lycksele FA-region innebär fortsatta svårigheter vad gäller den kommunala sektorn, som 

ett resultat av bland annat en kraftigt ökad beroendekvot. 

 

 

Figur 16: Befolkningsstrukturen i Lycksele FA-region 2009 och 2025, enligt basscenario. 
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5.4 Skellefteå FA 

 

Befolkningsförändringen i Skellefteå FA-region följer ett lite annorlunda mönster än de två 

tidigare delregionerna Lycksele FA och fjällkommunerna. Från att ha sett ett kraftigt vikande 

befolkningsunderlag från mitten av 1990-talet fram till början av 2000-talet planade trenden 

ut och visade svagt positiva värden (Figur 17). Enligt prognosens basscenario kommer 

befolkningsutvecklingen att återvända till en svagt vikande trend fram till 2025. 

Förändringen i absoluta tal gör gällande att befolkningen mellan 2008 och 2025 kommer att 

minska med 506 personer, vilket motsvarar 1 %. En jämförelse med 1991 års befolkningstal 

är däremot mer nedslående då minskningen sedan dess uppgår till 5 179 personer, 

motsvarande 7 %. När man applicerar fruktsamhetsförändringen för övriga studerade 

regioner på Skellefteå FA-regioner, då visar det sig att regionen enligt dessa skulle uppnå en 

positiv befolkningsutveckling. Störst förändring skulle uppnås om fruktsamhetsförändringen 

för Lycksele FA-region skulle råda, då en ökning med 1 456 (2 %) personer skulle ske. Följs 

antagandet att inflyttning skulle öka med 10 % fler personer under perioden 2009-2025 ses 

att utvecklingen visar de högsta värdena av antagna scenarier fram till och med 2017 för att 

sedan vända nedåt. Skillnaden mellan scenarierna är som störst mellan basscenariot, där en 

minskning av befolkningen med 1 % sker, och antagandet om Lyckseles 

fruktsamhetsförändring vilket skulle resultera i en ökning med 2 %. 

 

Figur 17: Befolkningsutveckling i Skellefteå FA-region enligt rAps prognos med därtill 

hörande scenarion 1991-2025. (Origo ≠ 0) 
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 Den prognostiserade befolkningsstrukturen, enligt basscenariot, skiljer sig inte 

nämnvärt från övriga regioners, vid användande av basprognosen. Det som ses är att de 

unga vuxna betydligt minskar sin andel av totalbefolkningen medan de äldsta kohorterna 

ökar sin (Figur 18). I övrigt ses en liten ökning av personer i åldrarna 0-15 år samt en liten 

ökning av personer, framförallt kvinnor, i åldrarna 35-45. Den mest påtagliga förändringen är 

dock ökningen av personer som uppnått pensionsålder, framförallt män men även kvinnor 

bland alla dessa kohorter. Sammantaget kan det konstateras att förändringarna är ganska 

modesta, dock med en utveckling mot en åldrande befolkning. 

 

 

Figur 18: Befolkningsstrukturen i Skellefteå FA-region 2009 och 2025, enligt basscenario. 
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5.5 Umeå FA 

 

Den prognostiserade framtiden i Umeå FA-regionen går rakt emot den utveckling som ses i 

övriga delar av länet (Figur 19). Det kan främst tillskrivas Umeå kommun vilket redovisats 

tidigare i form av den historiska utvecklingen med Umeå separerad från övriga kommuner i 

regionen. Enligt basprognosen, med regionens egen fruktsamhetsförändring framgår att 

befolkningen kommer att öka med 16 000 invånare mellan 2008 och 2025, motsvarande en 

positiv befolkningsutveckling med 11 %. Ökningen mellan åren 1991 och 2025 visar på en 

ökning med 32 567 invånare, vilket motsvarar 25 %. Skulle man anta en 

fruktsamhetsförändring som motsvarar någon av de andra regionerna ses fortsatt en stadig 

ökning, men en mer linjär ökning med Lyckseles fruktsamhetsförändring och en aning mer 

avtagande trend vid applicering av Skellefteås fruktsamhetsförändring. Förutsatt en ökad 

inflyttning med 10 % under åren 2009-2015 ses att det är den, av genomförda förändringar 

som skulle ha störst effekt på befolkningsutvecklingen. En sådan ökning skulle medföra en 

total befolkning i Umeå FA-region 2025 som uppgår till 161 914 personer, alltså en ökning 

med drygt 20 000 invånare, vilket motsvarar en ökning med 13 %. 

 

 

Figur 19: Befolkningsutveckling i Umeå FA-region enligt rAps prognos med därtill hörande 

scenarion, 1991-2025. (Origo ≠ 0) 
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 Befolkningsstrukturens utveckling i Umeå FA-region följer enligt prognosen övriga 

regioners förändring tydligare än vad befolkningsmängdens utveckling gör (Figur 20). Då 

framförallt Umeå i dagsläget har stora kohorter i åldrarna 15-35 blir förändring mot en 

åldrande befolkning än mer påtaglig än vad fallet är i övriga regioner. Detta gäller även män i 

högre utsträckning än kvinnor. En annan skillnad mot övriga regioner är att personer i de 

allra yngsta åldrarna minskar och det är först vid jämförelse av de som är 5 år eller äldre som 

en ökning kan ses. Migrationsintensiteten i populationer med stora kohorter av unga vuxna 

tenderar att försvåra prognostiserandet, vilket bör göra denna prognos osäkrare än för 

övriga regioner. 

 

 

Figur 20: Befolkningsstrukturen i Umeå FA-region 2009 och 2025. 
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6. Sammanfattning och diskussion 

 

6.1 Befolkningsutvecklingen 

 

Befolkningsutvecklingen i Västerbottens län är tydligt polariserad. Befolkningstillväxten sker 

nästan uteslutande i Umeå kommun medan stora delar av övriga länet har en kraftigt 

negativ utveckling. Vissa områden utgör dock undantag med en relativt stabil 

befolkningsutveckling såsom Skellefteå och Vännäs, men det finns också enstaka orter och 

kommundelar med stabil befolkningsutveckling eller till och med tillväxt främst inom 

pendlingsavstånd från Umeå stad och i fjälltrakterna. Det är därmed svårt att generalisera 

kring befolkningsutvecklingen i Västerbotten som en homogen region. Den geografiska 

skalan som använts i denna rapport, med FA-regioner och en gruppering av 

fjällkommunerna och Åsele, visar alltså stora inomregionala skillnader. Exempel på detta är 

de kommuner som ingår i Umeå FA-region, som på grund av denna tillhörighet i prognosen 

tar del av en befolkningsutveckling som är starkt positiv trots att de på kommunal nivå inte 

skulle ta del av motsvarande positiva utveckling. Den geografiska indelningen missar även 

inomkommunala skillnader, exempelvis i fjällkommunerna där områden som är starkt 

förknippade med turism i många fall kan visa på en betydligt mer positiv utveckling än övriga 

områden i kommunerna.  

 Länets befolkningsutveckling följer rikets förändringar relativt väl under de senaste 

fyra decennierna, något som även det främst är ett resultat av Umeå kommuns starka 

tillväxt som en motvikt till övriga delar i länets svagare utveckling. Detta faktum är något 

som även gäller för övriga demografiska komponenter som redovisats i rapporten. Vad gäller 

dödstal och summerad fruktsamhet är dessa högre än riksgenomsnittet i samtliga 

delområden utom Umeå kommun, där framförallt dödstalen är lägre än de övriga, vilket då 

alltså också bidrar till att Västerbottens trend följer rikets. Mortalitet är dock av naturliga 

skäl bundet till åldersstrukturen hos befolkningen vilket ger högre dödstal i de delar av länet 

som har en relativt ålderstigen befolkning, medan Umeå kommun som har en relativt ung 

befolkning uppvisar lägre dödstal. Den summerade fruktsamheten, som är ett åldersspecifikt 

mått för antalet födda barn av kvinnor i fertila kohorter, visar även den att högre tal än riks- 

och länsgenomsnittet finns i samtliga kommuner utom Umeå. Detta beror på att trots att 
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andelen kvinnor i fertil ålder är stor i Umeå så är det förhållandevis få av dem som skaffar 

barn när de bor där. Umeås funktion som universitetsstad attraherar många unga människor 

men bara en del av dem stannar kvar i Umeå efter avslutade studier, då merparten av de 

barn som föds av akademiker äger rum.  

 Utfallen av prognoserna i respektive region är på vissa punkter relativt likartade och 

på andra tydligt skilda från varandra; i några fall ger vissa antaganden en 

befolkningsminskning medan med andra antaganden förutsägs en befolkningsökning. Om 

man följer befolkningsutvecklingen fram till 2025 ses att de regioner som redan har ett 

relativt litet befolkningsunderlag kommer att minska ytterligare under det närmaste dryga 

decenniet, åtminstone om man får tro prognosen. Mest påtagligt är detta i regionen med 

fjällkommunerna där folkmängden år 2025 kommer att vara totalt 18 985 personer, en 

minskning med 15 % i jämförelse med 2008. Detta är en utveckling som pågått under ett 

stort antal år och prognosen visar alltså inte att ett trendbrott skulle inträffa under den 

prognostiserade perioden fram till 2025. Den negativa trenden fortgår även i Lycksele FA-

region, dock inte i samma utsträckning som i fjällkommunerna och trenden ses dessutom 

vara utplanande. Vad gäller Skellefteå FA-region visar basscenariot att befolkningsmängden 

kommer att minska i en relativt långsam takt medan Umeå FA-region är den enda som visar 

på en positiv utveckling. Att tala om en utveckling som positiv eller negativ kan dock vara lite 

problematisk, detta då en region som haft ett kraftigt vikande befolkningsunderlag kan se en 

långsammare avfolkningstakt som något relativt positivt medan motsatt förhållande kan 

infinna sig för regioner med en lång tradition av kraftig befolkningstillväxt som tenderar att 

avta. Användandet av alternativa scenarion i prognoserna visar emellertid också att 

trendbrott i befolkningsutvecklingen kan uppstå beroende på om förändringar inom 

fruktsamhet och inflyttning skulle ske. I exempelvis Skellefteå visar prognosen att en 

fruktsamhetsförändring motsvarande alla de övriga regioners skulle leda till att 

befolkningsmängden 2025 skulle vara större än idag. En ökad inflyttning under åren 2009-

2015 skulle i alla regioner leda till en ökning av befolkningen under nämnda år för att sedan 

åter följa basscenariots trendlinje, dock med högre utgångsvärden. Här skiljer sig emellertid 

fjällkommunerna från övriga på så sätt att befolkningsutvecklingen inte anpassas till den 

utveckling som sker enligt basscenariot, utan bibehåller skillnaden som inflyttningen ger 

prognostiden ut. 

 Det faktum att befolkningsstrukturen i Västerbotten förändras får en rad 
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samhällskonsekvenser och leder till ändrade behov. Förändrat antal personer i olika 

åldersgrupper kommer att medföra förändrade behov av olika servicefunktioner, såsom 

barnomsorg, skola och äldreomsorg. De potentiellt förändrade behoven av sjukvård är av 

betydelse framförallt för landstinget, men även kommunernas budgetar och planering 

kommer att påverkas. Andra exempel på samhällskonsekvenser är förändrade 

förutsättningar på bostads- och arbetsmarknaderna samt förändrad konsumtion och 

köpkraft. 

 I tabell 3 visas en sammanställning av utvecklingen av olika åldersgrupper enligt 

basscenariokörningarna, indelade efter några av livscykelns olika faser, dess behov och 

karaktäristika såsom skolgång och pensionsålder. Den redovisade förändringen är 

procentuell och grupperingen är gjord enligt följande logik:  

 

0-6 år – Barnomsorg och förskola 

7-15 år – Grundskola 

16-18 – Gymnasieskola 

19-29 – Unga vuxna. Den ålder då många antingen träder ut på arbetsmarknaden (börjar 

jobba eller blir arbetslösa) eller väljer att utbilda sig på t ex högskola/universitet. Även en 

ålder då man flyttar och/eller bildar familj. 

30-64 – Färdigutbildad och arbetsför befolkning. Den ålder då man i störst utsträckning 

bidrar till samhällsekonomin. 

65-79 – Många har gått i pension även om det ofta finns en möjlighet att jobba ytterligare 

några år. Fortfarande i en ålder som inte nödvändigtvis är kostsam för samhället i form av 

vård mm. En stor del av denna befolkning kan fortfarande bo kvar i sin bostad. 

80+ - Den ålder då fysiska och psykiska sjukdomar börjar medföra problem för personen 

själv, nära anhöriga och samhället i stort, t ex i form av ökat behov av sjukvård och 

äldreomsorg. I denna fas tvingas allt fler lämna sin bostad och t ex flytta in i boenden särskilt 

anpassade för äldre. 
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Tabell 3: Befolkningsförändringen i Västerbottens delregioner (2009-2025) fördelat på 
åldersgrupper. 

  
Fjällkommuner Lycksele FA Skellefteå FA Umeå FA 
2009 2025 

 
2009 2025 

 
2009 2025 

 
2009 2025 

 
0-6  1516 1424 -6% 1089 1242 +14% 5394 5584 +4% 11427 12249 +7% 

7-15 2069 1975 -5% 1465 1559 +6% 7436 7323 -1% 13223 16230 +23% 

16-18  941 654 -30% 716 475 -34% 3402 2362 -31% 5993 5056 -16% 

19-29  2448 1709 -30% 1908 1452 -24% 9325 7670 -18% 23812 19622 -18% 

30-64  9531 7475 -22% 7063 6456 -9% 34890 33723 -3% 67604 73885 +9% 

65-79  4039 3792 -6% 2469 2692 +9% 11569 13476 +16% 16613 23273 +40% 

80+ 1781 1956 +10% 1031 1193 +16% 4506 5581 +24% 6364 9183 +44% 

Totalt 22325 18985 -15% 15741 15069 -5% 76522 75719 -1% 145036 159498 +10% 

 
 

 Som framgår av tabellen finns relativt stora inomregionala skillnader vad gäller 

befolkningsutvecklingen inom olika åldersgrupper i Västerbotten. Det finns en åldersgrupp 

där alla delregioner visar på en ökning av befolkningen, 80+, och två där negativa siffror 

återfinns, 16-18 år samt 19-29 år. Den delregion som har den för alla åldersgrupper mest 

genomgående negativa utvecklingen är fjällkommunerna, medan övriga kommuner har en 

positiv utveckling i den yngsta åldersgruppen. Den region som har en positiv utveckling i 

flest åldersgrupper är Umeå där personer i åldrarna 16-18 och 19-29 är de enda som visar 

på en negativ utveckling. Det bör dock återigen påpekas att prognoser i områden med en 

stor andel befolkning i ung migrationsintensiv ålder, vilket är fallet i Umeå, oftast är mer 

osäkra. Den negativa utveckling som redovisas för Umeå i just dessa åldrar är baserade på 

mängden befolkning i yngre kohorter under tidigare år och inte fullt ut tar hänsyn till att det 

i Umeå kommun finns ett stort universitet, något som om det fanns med i beräkningarna 

sannolikt skulle ge en mer positiv utveckling för åldersgruppen 19-29. Till viss del tas 

universitetet med i beräkningarna såtillvida att Umeå kommun befinner sig i en grupp med 

andra universitetsstäder med avseende på migrationsparametern, men av den kraftiga 

negativa utvecklingen att döma får ändå anses att den inte tillskrivs tillräckligt stor vikt. 

 För att återknyta till de förändrade behov som kommer att uppstå som en följd av en 

förändrad befolkningsstruktur ses att den största minskningen generellt kommer att ske i 

åldersgruppen 16-18. I denna åldersgrupp är den troligaste förklaringen det minskande 

barnafödandet då migrationsflöden vanligtvis inte är särskilt stora redan i dessa åldrar, 

däremot flyttar 19-20-åringar mycket. Det skulle kunna tänkas att möjligheten att fritt välja 

gymnasieskola kan öka flyttfrekvensen i dessa åldrar, något som dock inte inverkat på 
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utförda prognoser. Flyttfrekvensen bör även vara högre i kommuner som inte har någon 

egen gymnasieskola. Den största konsekvensen av detta är att antalet gymnasieelever 

kommer att minska vilket i sin tur gör att antalet platser som finns i länet rimligen bör 

minskas. Vidare kan detta även få till följd att färre utbildningsalternativ finns att tillgå.  

 Den relativt kraftiga minskningen av personer i åldrarna 19-29 år är även den 

problematisk. Detta indikerar en tydlig risk för ökad utflyttning från länets regioner, en 

utflyttning som till stor del är relaterad till högre utbildning men även tillgången på arbete. 

Vidare är det en utflyttning som sällan resulterar i särskilt omfattande återflyttning under 

arbetsför ålder till de regioner och områden där flyttarna hade sitt ursprung. Den 

återflyttning som i vissa fall kan ses sker istället ofta efter uppnådd pension och då enligt en 

önskan om att flytta tillbaka till sitt ”ursprung” och sina anhöriga. En minskning av 

befolkningen i denna åldersgrupp medför även en minskad fertilitet.  

 Den genomgående positiva befolkningsutvecklingen i den äldsta åldersklassen är 

också i viss mån problematisk i det avseendet att många av dessa personer kommer att vara 

i behov av stöd och omvårdnad av andra personer i deras närhet eller samhället i stort. 

Detta i kombination med att den arbetsföra befolkningen över lag kommer att minska gör att 

försörjningskvoten. Exakt hur stor påfrestningen blir är svårt att bedöma men man kan 

konstatera att många av de mindre kommunernas budgetar, men också landstingets, 

ekonomi redan är satt under stor press och denna utveckling riskerar att ytterligare ”lägga 

sten på bördan”. Vad som dock i bästa fall skulle kunna inträffa är att de enfamiljshushåll 

som tidigare bebotts av dessa äldre personer lämnas obebodda och anses som attraktiva 

alternativ för unga nybildade familjer med utomregionalt ursprung. Den negativa 

konsekvensen av en sådan omflyttning är å andra sidan att den äldsta åldersgruppen 

kommer att kräva anpassade boenden i en omfattning som i sin tur också medför stora 

kostnader. Dock är det värt att notera att även de större städerna verkar stå inför en kraftig 

ökning av antalet personer äldre än 80 år, i Skellefteå ca 1000 personer och i Umeå nästan 

3000, vilket är ganska säkert enligt kohortantagandet. 
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6.2 Prognosers funktion, utfall och tillförlitlighet samt diskussion om rAps  

 

”Skapandet av befolkningsprognoser kräver omdöme, visdom, envishet, fantasi och tur”. 

(Rowland 2006, sid 434) 

 Prognoser är prognoser och ska aldrig tolkas som något annat än prognoser, ett 

faktum som inte bör underskattas. Utfallet och resultaten av prognoser är till relativt stor del 

beroende av vilka metoder, val och inställningar som görs vid själva konstruktionen, vilket 

medför att olika prognoser av samma område kan komma fram till olika resultat. 

Anledningen är att alla prognoser som görs kräver någon form av antaganden, vilka kan vara 

av olika art beroende på vem som gör prognosen. Med detta i åtanke kan det också vara 

svårt att säga vem som har ”rätt” och vem som har ”fel” resultat i framställandet av sin 

prognos.  

Befolkningsprognoser utgör många gånger ett viktigt verktyg för olika 

planeringssyften, men problem kan uppstå om beslutsfattande grundat på en prognos 

lägger allt för stor vikt vid exaktheten i denna. Istället bör befolkningsprognoser fungera som 

ett komplement i planeringen och därigenom illustrera tänkbara framtida 

befolkningsförändringar.  

 Befolkningsprognoser tenderar dessutom att vara mer osäkra i vissa sammanhang än 

i andra. En påtaglig osäkerhet finns rörande unga och gamla åldersgrupper, detta då dessa i 

större utsträckning än övriga påverkas av eventuella felberäkningar av fertilitets- och 

mortalitetstal. Som tidigare nämnts är osäkerheten i allmänhet mycket stor gällande unga 

vuxna, vilka befinner sig i migrationsintensiva åldrar, något som också kan medföra stora 

svårigheter vid beräknande av åldersspecifika migrationstal. Migrationen är även den 

parameter som ofta lättast går att förändra befolkningsutvecklingen med, åtminstone på 

kort sikt. Detta beror på att födelse- och dödstal är förhållandevis stabila varpå mindre 

justeringar sällan ger påtagliga utslag på den totala befolkningen annat än på lång sikt. Att 

kraftigt justera födelse- och dödstal är dessutom svårt att motivera och teoretiskt 

underbygga vilket riskerar att undergräva trovärdigheten för sådana handlingar. Dock är 

riktningen på dödstalen tämligen given eftersom vi förväntas leva längre medan födelsetalen 

tenderar att variera en del, åtminstone på medellång sikt. 
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 Prognosers tillförlitlighet påverkas även i hög grad av den tidsperiod som projiceras, 

vilket beror på att säkerheten avtar ju längre fram i tiden som prognostiseras. En större 

osäkerhet gäller även för prognoser som appliceras på befolkningsmässigt små områden 

snarare än på folkrika områden då förstnämnda i större utsträckning är känsliga för 

förändringar, vilka i sin tur kan ha väldigt stor inverkan på den lokala befolkningsmängden.  

 Prognoser, som använder sig av observerade data, kommer ofrånkomligen att 

missbedöma framtida befolkningstal när förändringar av trender och kvoter inom 

demografiska komponenter sker. Detta medför alltså att ett skapande av 

befolkningsprognoser bör ses som mer än bara teknologi och beräkningar. Själva nyckeln till 

tillförlitliga befolkningsprognoser är att kunna förutse vilka förändringar av trender och 

demografiska komponenter som kan tänkas uppkomma varpå den tekniska aspekten av 

prognostiserandet bara är en början. Isserman (1993, sid 26) menar att 

”befolkningsprognoser är mycket mer än tekniskt handlade och bör inte enbart lämnas i 

händerna på tekniskt skolade”, från vilket man ska dra lärdom att processen bör 

kännetecknas av ett interaktivt förfarande med deltagare från olika kunskapsfält och 

samhällsgrupper. Data och metod är naturligtvis väsentliga delar vid skapandet av 

befolkningsprognoser, dock bör man komma ihåg att prognoserna i slutändan också består 

av berättelser om ännu icke inträffade förlopp. Dessa berättelser fyller vidare en funktion i 

det avseende att de ska vara så övertygande som möjligt på samma gång som de ska 

intressera och eventuellt även väcka opinion och påverka beslutfattande. Övertygande 

argument för att prognosen ska antas som så tillförlitlig som möjligt är alltså viktigt i syftet 

att intressera de som tar del av den.  

 

 Denna diskussion om befolkningsprognosers tillförlitlighet och säkerhet har till stor 

del påpekat svagheter och tillkortakommanden. Detta ska dock inte uppfattas som ett 

argumenterande mot befolkningsprognoser utan snarare fungera som en checklista över vad 

som bör tänkas på och vad som kan påverka prognosers resultat. Faktum är att, trots de 

felaktigheter och avvikelser som vanligen upptäcks mellan prognos och faktiskt utfall, så är 

befolkningsprognoser ändå ofta ett bättre alternativ än rena gissningar eller antaganden om 

att allting kommer att fortsätta på samma sätt som just nu. För att uppnå bästa möjliga utfall 

är det fundamentalt att basera förändringar på väl belagda teorier och förklaringar om 

befolkningsförändringar. Goda teoretiska kunskaper inom detta område är emellertid inte 
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alltid tillräckligt heltäckande för att fånga in faktorer som påverkar befolkningsutvecklingen 

då dessa faktorer utgörs av en stor blandning av olika sociala, ekonomiska, politiska och 

teknologiska förändringar.  

Det faktum att befolkningsförändringar påverkas av så många parametrar innebär att 

planerare som använder sig av befolkningsprognoser måste informeras om sannolikheten 

att prognoserna kommer att skilja sig från vad exakt som kommer att inträffa. En 

sammanfattning av komplexiteten kan illustreras genom Rowland (2006, sid 435) där han 

citerar Keyfitz vilken menar att ”demografer inte kan hållas mer ansvariga för felaktigheten i 

befolkningsprognoser 20 år framåt i tiden än vad geologer, meteorologer och ekonomer kan 

göras när de misslyckas med att förutse jordbävningar, kalla vintrar eller depressioner 20 år 

framåt”.  

Framtiden är i viss mån också påverkbar. Prognoser kan indikera framtida problem 

och ofta kan åtgärder vidtas för att justera utvecklingen eller åtminstone lindra problemen. 

Sådana åtgärder kan därmed bidra till att den faktiska utvecklingen inte följer prognosen, 

vilket i ett sådant fall är ett tecken på att prognosen tjänat sitt syfte trots att den inte slår in. 

 

 Denna rapport har genom antaganden om framtiden i Västerbotten, med 

användning av rAps, försökt att formulera en berättelse om hur befolkningen kan tänkas 

komma att förändras under de närmaste 15 åren. Den övertygande förmågan vid skapandet 

av eventuella scenarier är förmodligen inte av högsta kvalitet, vilket härrör från det faktum 

att rapportens syfte vid skapandet av scenarier inte varit att i första hand formulera de mest 

sannolika alternativen utan snarare att åskådliggöra vad som kan åstadkommas vid 

skapandet av befolkningsprognoser i rAps. Det basscenario som gjorts är dock en mer 

sannolik utveckling av en framtida utveckling i regionen då rAps erbjuder ett väl integrerat 

prognossystem innehållande information om de demografiska parametrar som påverkar den 

framtida befolkningsutvecklingen. Det är här också lämpligt att påminna läsaren om att de 

befolkningsprognoser som utförts i rapporten utformats med den partiella modellkörningen 

befolkning och inte genom en full modellkörning. Utfallen skulle troligtvis skilja en aning 

mellan en partiell och en full modellkörning då en full modellkörning även inkluderar 

parametrar som inte är direkt demografiskt anknutna, såsom regionalekonomi och 

bostadsbyggande.  
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 Trots att rAps är ett väldigt användbart verktyg vid uttag av statistik samt 

prognosgenerering bör också några svårigheter lyftas fram. Dessa svårigheter rör främst 

prognossystemet vilket i många avseenden är omständligt och svårtillgängligt i själva 

handhavandet. Det krävs ansenlig tid för att sätta sig in i processgången samt att förstå vilka 

typer av parametrar och moduler som är av vikt för att uppnå önskade mål. Vad gäller uttag 

av önskad statistik från rAps-RIS krävs inte samma omfattande förkunskap utan det räcker 

gott att känna till hur rapportgenereringen fungerar samt vilken typ av statistik som finns 

tillgänglig. Med detta sagt är det dock på sin plats att ändå påpeka att rAps som helhet är ett 

relativt smidigt system vid skapandet av befolkningsprognoser, samt därtill hörande 

eventuella scenarier, och uttag av statistik rörande demografi, regionalekonomi, 

bostadsmarknad och arbetsmarknad. 
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Centrum för regionalvetenskap vid Umeå universitet, CERUM 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. 
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