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ABSTRACT 
 

The purpose of this thesis is to present and analyze population 

developments within Umeå municipality during the period 1992 to 2012. 

The study also aims to discuss growth trends presented in previous papers 
to seek common factors and get a deeper understanding.  

Data for 1992, 2002 and 2012 on a sub area level supplied by Umeå 

municipality was used. The study shows a continued positive development 

across almost all sub areas, but a differing growth rate from centre to 
periphery, and also a diversified medium age among the inhabitants. 

While the city center continues to have the highest growth of population 

during the studied years, a recent trend seems to point to a growing 

popularity to settle in the outskirts of the municipality, primarily near the 
coast. 
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REFERAT 
 

Syftet med denna uppsats är att presentera och analysera 

befolkningsutvecklingen inom Umeå kommun för tidsperioden 1992 till 

2012. Studien syftar även på att diskutera befolkningstrender 

presenterade i tidigare studier för att hitta gemensamma faktorer och få 
en djupare uppfattning.  

Undersökningen bygger på kvantitativ data för nyckelkodsområden under 

åren 1992, 2002 och 2012 som erhölls från Umeå kommun. 

Undersökningen visar en fortsatt positiv utveckling över nästan alla 

nyckelkodsområden i kommunen, men en skiftande trend i tillväxttakt 

mellan kommunens center och periferi, samt en diversifierad medelålder 
bland befolkningen. 

Medan Umeå stad har den fortsatt högsta tillväxten under de studerade 

åren verkar en ny trend peka mot en ökad efterfrågan att bosätta sig vid 
utkanten av kommunen, primärt i närheten av kusten. 
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1 INLEDNING  
 

Befolkningsrörelser sker ständigt, kommuner växer och blir mindre, tätare 

och glesare. Befolkningens ålders- och könssammansättning samt dess 

geografiska spridning skapar unika mönster för varje kommun och bildar 
till stor del kommunens karaktär.  

Denna studie omfattar Umeå kommun, en kommun som vuxit snabbt 

under de senaste 50 åren. Sedan invigningen av Umeå Universitet år 1965 

har antalet invånare i staden fördubblats (Umeå Universitet 2013). Exakt 

hur tillväxten ser ut inom kommunen är dock mindre klart. Studier om 

kommuners befolkningsutveckling behandlar i allmänhet endast 

totalbefolkningen. År 2011 stod flyttningar inom kommuner för två 

tredjedelar av landets totala flyttningar (Statistiska Centralbyrån 2013 

s.66) vilket visar på att det händer mycket inom kommunerna som ofta 

inte framkommer. Kunskapen om detta kan ha stor nytta för planering av 
var skolor, hälsocentraler eller olika sorters infrastruktur ska placeras.  

Tillväxt sker antingen i form av utspridning eller förtätning. De olika 

utvecklingsmönstren har olika effekter på kommuner. Den utspridda och 

utglesade staden sägs vara ett resultat av 1900-talets planeringsstil med 

funktionsfördelning, en form av stadsplanering man nu försöker 

motarbeta, bland annat i Umeå kommun (Umeå kommun 2011). I och med 

att den nya översiktsplanen för Umeå kommun kom till år 2011 har 

stadsförtätning kommit mer i fokus. Målet att skapa en mer hållbar miljö 

är kopplat till mindre biltransporter och exploatering av mark. Dagens 

planeringstrend går mot tidigare planeringsideal där fokus sattes på 

stadskärnans utveckling. Frågan är till vilken del denna plan för förtätning 

av kommunens invånare följs. Kommunen kan ge möjligheter för 

förtätning genom att bygga bostäder i centrala områden, medan 

befolkningen kanske hellre väljer att bosätta sig utanför stadskärnan av 
olika skäl. 

Att leva utanför stadskärnan är populärt för många på grund av större 

möjligheter att bo i villor, och borta ifrån det högljudda och nästan 

ständigt vakna stadslivet. Även om kommuner arbetar för att försöka styra 

utvecklingen i en riktning så gör ändå människor till slut som de själva vill 
och kan.  
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1.1 Problemformulering 
 

Geografin är statisk men demografin är under ständig förändring. 

Statistiska studier fokuserar ofta endast på en kommuns totala tillväxt, 

men samtidigt sker det stora förändringar av befolkningsfördelningen 

inom kommunens gränser. Umeå kommuns interna 

befolkningsutveckling har inte studerats i samma omfattning som dess 

totala tillväxt men sätts i detta arbete i fokus. Med en bättre uppfattning 

om hur den inomkommunala utvecklingen ser ut kan planering av 

infrastruktur, vård, skolor med mera utföras med större vetskap om det 
aktuella läget. 

1.2 Syfte & Frågeställningar 
 

Syftet med denna undersökning är att presentera, analysera och diskutera 

befolkningsutvecklingen inom Umeå kommun mellan åren 1992 och 2012 
med koppling till olika teorier som behandlar stadsregioners utveckling.  

Med detta som syfte ställs dessa frågeställningar: 

1) Hur har befolkningstillväxten i Umeå kommun fördelats på olika 
delområden? 

2) Hur varierar ålderssammansättningen över kommunens yta? 

Uppsatsen kan vara av samhällelig relevans och kan med sin 

teorianknytning bidra med att ge en förståelse om varför utvecklingen ser 
ut om den gör, samt underlätta planering för framtiden. 

1.3 Begrepp 
 

De olika områden inom Umeå kommun som undersökts kallas för 

nyckelkodsområden och är små geografiska indelningar som kommuner 

skapar för att kunna planera kommunala verksamheter beroende på hur 

många invånare det finns i varje område. Denna uppsats är baserad på 

Umeå kommuns mer översiktliga nyckelkodsområden på 2-siffernivå. 
(Umeå kommun 2013) 

Medelålder är också något som behandlas i denna studie och det avser 
genomsnittsålder bland befolkningen i nyckelkodsområdena. 
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1.4 Disposition 
 

En kvantitativ beskrivning och analys har gjorts av befolkningsdata för 

Umeå kommun och sedan diskuterats i förhållande till tidigare 

undersökningar och teoribildningar. En beskrivning av det valda 

kommunområdet kommer först. Vidare presenteras en teoretisk 

referensram baserad på tidigare studier. Efter genomgång av insamlat 

material beskrivs processen för datahantering, avgränsningar som gjorts i 

arbetet och en metodkritik. Därefter presenteras resultaten från 

undersökningen. Avslutningsvis förs en teori- och planeringskopplad 
diskussion om resultatet. 

1.5 Kommunbeskrivning 
 

Umeå är Sveriges elfte största kommun befolkningsmässigt och den 

största i Norrland. Det är en mycket expansiv kommun som gått ifrån 

75 290 invånare år 1975 till 118 349 år 2013. Kommunen bildades 1974 när 

en sammanslagning gjordes av Holmsund, Hörnefors, Sävar, Holmön och 

Umeå vid kommunreformen som då avslutades efter att ha påbörjats 

redan 1971. Figur 1 visar utbredningen av Umeå kommun och indelningen 
i nyckelkodsområden på 2-siffernivå. 

Umeå kommun präglas av offentliga och privata institutioner såsom 

Västerbottens läns landsting, Länsstyrelsen, Norrlands 

universitetssjukhus, Umeå universitet och en mängd serviceutbud. 

Landsarean på kommunen är 2 396,74 km2 och är genomfluten av Ume 

älv. Kommunen ligger längs kusten mot den Bottniska viken och gränsar 

mot kommunerna Nordmaling, Vännäs, Robertsfors, Vindeln och 

Skellefteå. Näringslivet domineras av serviceförsörjning, administration 

och utbildning. De största arbetsgivarna inom kommunen är kommunen, 

landstinget och Umeå universitet. Tillverkningsindustrin står för en 

betydligt mindre del av näringslivet men omfattar ändå stora företag som 

Volvo Lastvagnar AB, Ålö AB i Brännland och SCA Containerboard AB i 

Obbola. En nybyggd järnväg som heter Botniabanan går även genom 

centrala staden i samma längdriktning som Ume älv. Holmsunds hamn 

har färjetrafik till Vasa i Finland och skeppar även mycket av det som 

tillverkas i kommunen till andra europeiska länder (Nationalencyklopedin 
2014 C). 
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Figur 1 Översiktskarta över Umeå kommun och dess nyckelkodsområden. Källa: Umeå 

kommun 
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2 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
 

Befolkningsutveckling i kommuner kan oftast inte fullkomligt förklaras av 

något fenomen inom kommunen utan har ofta sin förklaring i en större 

geografisk skala. Här presenteras dels en översikt över tidigare forskning, 
dels Umeå kommuns egna planeringsriktlinjer. 

2.1 Nationell generalisering av flyttningsmönster 
 

Flyttningar påverkar i stor utsträckning befolkningsutvecklingen i 

kommuner. Under 2010 registrerades i genomsnitt 3 607 flyttningar 

dagligen i Sverige. Det motsvarar totalt 1 156 563 flyttningar under hela 

året, alltså ungefär var åttonde svensk. 139 202 av dem flyttade dessutom 
mer än en gång så det ökar flyttantalet till 1 316 682. (SCB 2013) 

Ett av de vanligare flyttningsmönstrena är från mindre tätorter via 

medelstora städer och särskilt universitetsstäder vid åldern 19 till 23, och 

sen till storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö vid åldrarna 

24 till 28. Vidare visar statistiken att man efter 30 år i stor utsträckning 

flyttar ut ifrån storstaden igen till förortskommuner, förmodligen för att 

bosätta sig med familj. Vanligast är dock flyttningar inom kommuner. Två 

tredjedelar av alla flyttningar sker inom kommungränserna, vilket tyder 

på människors vilja att vara nära familj och vänner. Unga flyttar både mest 

och längst, vilket främst beror på utbildning och jobbmöjligheter. (SCB 
2013) 

SCB (2013) påpekar även att omflyttning bland befolkning inte är något 

som ökat i dagens samhälle jämfört med det agrara samhället. Skillnaden 

ligger inte i antal flyttningar utan istället vart människor väljer att flytta. 

Förut var bosättningar mer jämnt fördelat geografiskt sett medan det på 

senare tid gått mot en urbanisering. Storstadsområdena har den största 

befolkningstillväxten, medan glesbygdskommuner minskar. Denna 

urbana trend har dominerat den moderna tiden med undantag från en 

kort period främst 1970-talet som kallas ”den gröna vågen” där den 
svenska befolkningen i viss utsträckning sökte sig ut från stadskärnorna.  
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2.2 Centralortsteorin 
 

Centralortsteorin (Christaller 1966, Nationalencyklopedin 2014 B) har 

haft en stor inverkan på hur Umeå kommun är formad. Den användes 

under kommunreformen 1971 som ett verktyg för att dela in de nya 

kommunerna med en tydlig stadskärna och omland. Teorin går ut på en 

hoplänkning av områden som alla har en centralort och ett influensfält 

runtom som visar hur stor attraktionskraft stadens utbud har, dessa 

influensfält bildar hexagoner som när de länkas samman skapar ett 

bikupemönster. Teorin är ofta kritiserad för att ha ett för stort fokus på 

serviceutbud istället för att också ha naturtillgångar och annat som också 

kan påverka i åtanke, men är ändå en av de mest använda och välkända 

teorierna för regionutformning. Den förklarar att en stads marknadsutbud 

har en viss räckvidd, en viss influensgrad som drar till sig kundunderlag 
som i sin tur bestämmer stadens storlek. (Rodrigue 2013, s 135) 

2.3 Ojämn urbanutveckling 
 

Sundström är en kulturgeograf som studerat ett liknande ämne som i 

denna uppsats och har kommit att bli en återkommande källa för detta 

arbete. I sin doktorsavhandling (2013 s. 33-39, Falk 1976, s. 184) 

sammanfattar han en diskussion om ojämn urbanutveckling. Tillväxten i 

stadskärnor har under senare decennier generellt saktat ner en aning om 

man jämför med tidigare perioder och det kan bero på en mängd olika 

faktorer. I denna diskussion för utvecklingen under 1970-talet och framåt 

anses det bero på en ökad levnadsstandard med bland annat önskemål om 

större boytor, samt mer markanvändning för offentliga platser. Att större 

areor används för annat än bostäder hämmar möjligheten för 

befolkningstillväxt i området. Den ökade tillväxten av suburbana områden 

kan förklaras av önskan att komma bort från den stressiga och högljudda 

staden och enklare få möjlighet att bo i villa då huspriser tenderar att vara 

lägre där än i staden. Alla platser har egna pull- och pushfaktorer, alltså 

faktorer som antingen är attraktiva och drar en emot platsen, som 

exempelvis billiga bostadspriser och närhet till natur, eller faktorer som av 

olika skäl verkar frånstötande. Exempel på det senare kan vara brist på 
serviceutbud och bostäder eller arbetstillfällen.  

Sundström (2013 s. 37-39) redovisar även ett exempel om just Umeå 

kommun och utvecklingen runt 1990-talet. Han menar att den då växande 

bosättningen i Umeås omland verkar ha styrts i stor omfattning av 
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pullfaktorer i form av närhet till vatten, öppna landskap och liknande. 

Sundström säger att allt detta visar att befolkningsförändringarna inte 

bara är resultat av ekonomiska faktorer eller serviceutveckling, utan också 

sociala faktorer samt att den ökande rörligheten gör att många offrar 

närhet till service i utbyte mot en naturskönare plats. Sociala faktorer som 

politiska idéer spelar också en roll i hur markanvändningen sker, till 

exempel politiska mål om förtätning då bebyggelse nära annan bebyggelse 

uppmuntras. Förhandlingar mellan det offentliga och privata samt 
översiktsplaners innehåll påverkar utvecklingsmönstret. 

2.4 Kontraurbanisering 
 

Sundström (2013 s. 39-42, Westlund, Pichler 2000 s. 16) beskriver även 

fenomenet som kommit att kallas kontraurbanisering. Med detta avses en 

utveckling där stadskärnor minskar i befolkning, eller att de får en 

långsammare tillväxt än mindre orter eller suburbana områden. Detta ska 

ses som följd av människors ständigt ökande transportmöjligheter, och 

återigen argumentet om lägre bostadspriser i det suburbana rummet och 

städers ofta funktionsfördelade utseende som redan tvingar till pendling. 

Många städer har köpcentra utanför stadskärnan. Sportarenor och annat 

är också ofta placerade på en mer avlägsen plats. Dessa funktioner i staden 

med stark dragningskraft leder till att många dagligen använder sig av 

olika transportmedel för att ta sig dit och det blir en del av vardagen. Detta 

bilberoende anses sitta djupt rotat i hur samhället är organiserat. Att 

bosätta sig på landsbygden och pendla har för många blivit till normalitet 
istället för något som inte är önskvärt. 

2.5 Svensk urban sprawl 
 

Urban sprawl är ytterligare ett begrepp inom forskningen om 

stadsutveckling och syftar på utglesningen av människor från stadskärnan 

till rurala områden. Oftast diskuteras det i en nordamerikansk kontext 

men det sker globalt. Mycket av det som beskrivits tidigare i detta kapitel 

kan klassificeras som urban sprawl. Exakt hur det utvecklas i Umeå 

kommun med områdets kustområden kan dock vara mer unikt än enligt 
den internationella modellen med sitt havsnära läge.  

Umeå kommun ligger som bekant vid havskusten, vilket gör det populärt 

att bygga fritidshus som man bor i under fritiden. Dessa hus som är relativt 

stadsnära konverteras ofta till permanentbostäder efter ett tag. Att 

människor flyttar ut mot kusten men ändå vill höra till staden leder då till 
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en stadsutglesning och ett ökat bilberoende som i sin tur för med sig 

negativa bieffekter som mer avgasutsläpp med mera. (Sundström 2013 s. 

46-50) 

2.6 Fysiska planeringsideal 
 

Stadsplaneringens historia är full av försök att skapa reformidéer för 

stadsbyggande av idealstäder. Ebenezer Howard skapade planen för den 

gröna ”Garden City” (Parker 2004), Le Corbusier gjorde sin 

funktionsuppdelade stad för miljontals invånare (Oxford Reference 2014), 

och så vidare. Många av dessa stadsmodeller har kommit att 

implementeras.  Två av dessa är ”Bandstaden” och den runda staden enligt 
”Radialplanen”.  

Radialplanen kom att användas redan i slutet av 1500-talet då dess 

tilltalande symmetri och säkerhet gav staden popularitet. Den runda 

staden har gator som går ut från ett centralt torg och gator som korsar 

dessa för att bilda mindre ringar desto närmare man kommer torget. 

Förutom att den gjorde staden vacker så gav den fördelar i form av snabb 

och enkel kommunikation mellan stadens centrum och dess utkanter 

(Ahlberger 2001). Många städer har sen dess haft en utveckling i linje med 

den runda staden.  Den ger möjligheter för en mer koncentrerad stadsyta 

med många trafikledsalternativ, dock på kollektivtrafikens bekostnad då 

stora ytor måste täckas av deras system, vilket indirekt påverkar miljön 
negativt. 

Bandstaden skapades av den spanske stadsplaneraren Arturo Soria y Mata 

1882 och byggde på att bägge sidor av en central huvudgata skulle ha 

mindre tvärgator med tomter emellan. Denna modell skulle bilda en lång 

utsträckt stad med enkla transporter längs en och samma trafikled, och 

med en utveckling som främst sker som en fortsättning av ”bandet” 

(Nationalencyklopedin 2014 A). När denna modell skapades så fanns inte 

bilar utan det var menat för annan transport, men när den används i 

dagsläget är underlättande för kollektivtrafiken en stor anledning varför. 

En bandstad blir mycket längre än den runda staden och förknippas därför 

ofta med ”urban sprawl”, men då den utgår ifrån en större trafikled så blir 

kollektivtrafikens system mycket simpelt och effektiv. Med en starkare 

kollektivtrafik blir det lättare att arbeta mot ett lägre bilberoende, men 
sker då ofta på bekostnad av en utglesning av staden.  
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2.7 Umeå kommuns planering 
 

Den kommunala politiken för befolkningsutvecklingen i Umeå kommun 

försöker riktas åt ett håll som anses hållbart för samhället. För att 

genomföra detta har riktlinjer upprättats i Umeå kommuns översiktsplan 

(Umeå kommun 2011). Förtätning är ett av nyckelorden som återkommer 

i denna plan och det föreslås bland annat att uppnås med hjälp av 

utveckling av den så kallade ”femkilometersstaden”. Umeås tillväxt ska så 

långt det möjligt ske inom en radie på fem kilometer från stadskärnan med 

syfte att prioritera förtätningsbyggen och länka samman stadsdelar. 

Tillväxt som planeras är bland annat utvecklingen av den relativt centralt 

belägna Ön i Umeälven till ett mycket mer omfattande bostadsområde 

med 360 000 m2 bruttoarea avsatt för nybebyggelse (Umeå kommun 

2008). Vidare ska en ”utfyllning” av stadens tomrum ske, det vill säga ett 

mer aktivt nyttjande av stadens tomma och öppna ytor. Allt detta ska även 

präglas av en funktionsblandning av staden för att liva upp områden och 

skapa tryggare och mer aktiva miljöer samtidigt där promenader och 

cykelturer förhoppningsvis uppmuntras istället för biltransporter. Med 

funktionsblandning av staden menas att stadsdelar ska utvecklas på så sätt 

att man undviker den starka uppdelningen av aktiviteter som kan ses på 

många håll idag utan istället försöka blanda verksamheter, bostäder och 

servicefunktioner inom ett område och minska behov för biltrafik 
däremellan.  

Umeå kommuns synsätt på varför städer ses som attraktiva och vad de ska 

satsa på för att fortsätta den positiva tillväxten sammanfattas i detta 

stycke: ”Stark efterfrågan på boende i större städer antyder att dessa 

erbjuder rikare mångfald, närhet till information, service, infrastruktur 

och byggnader. Mångfaldens attraktivitet lockar nya människor att flytta 

till staden och fler människor ökar köpkraften vilket i sin tur lockar företag 
att etablera sig.” (Umeå kommun 2008, hemsida) 

Ett annat planeringssynsätt som präglat Umeå stads utveckling är 

bandstadsmodellen (Nationalencyklopedin 2014 A). Största delen av 

”Umeå stads” tillväxt har skett längs en rad nyckelkodsområden som går 

parallellt med Ume älv. Denna bandstadsmodell kännetecknas av en 

utveckling längs en trafikled. Det är en stadsbyggnadstyp som används för 

att underlätta funktionalitet för kollektivtrafik då färre gator behöver 

byggas, till skillnad från den ”runda staden” som snarare underlättar för 
biltrafik.  
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3 DATA & METOD 
 

3.1 Områdesindelning 
 

För genomförandet av denna studie har några olika operationella 

preciseringar gjorts. Inledningsvis bestämdes det att nyckelkodsområden 

inom Umeå kommun på 2-siffernivå kunde vara en lämplig uppdelning av 

kommunens yta. Det ger visserligen en grövre bild av 

befolkningsutvecklingen med större areor än de 6-siffriga 

nyckelkodsområdena som är mycket mer detaljrika, men ger ändå en bra 

bild av befolkningsutvecklingens geografiska mönster. År 2012 var det 

senaste året med fullständiga befolkningsuppgifter. Data för åren 1992, 
2002 och 2012 erhölls därför av Umeå kommun. 

Nyckelkodsområdena delades in i tre huvudgrupper som utgår ifrån Umeå 

kommuns definition av Umeå stad (Figur 2). ”Umeå stad” omfattar 

stadsdelarna Haga/Sandbacka, Berghem, Universitetsområdet, Östra 

staden, Tomteboområdet, Västerslätt, Marieområdet och centrala staden. 

Den andra gruppen ”Stadsnära områden” omfattar nyckelkodsområden 

som direkt omringar staden och innehåller bland andra Teg och Ön som 

ofta ses som en del av Umeå stad men inte tillhör den gruppen i denna 

studie då uppdelningen utgått från kommunens definition av ”Umeå stad”. 

Gruppen nyckelkodsområden som täcker resten av kommunen benämns 
”Övriga kommundelar”.   
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Figur 2 Översiktskarta över Umeå kommun med uppsatsens grupperingar för 

nyckelkodsområdena. Källa: Umeå kommun 
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3.2 Datamaterial 
 

Arbetet är baserat på officiella data från SCB rörande invånarantal under 
åren 1992, 2002 och 2012, samt invånarnas genomsnittsålder år 2012.  

3.3 Avgränsningar 
 

Valet av årtal gjordes för att få fram ett aktuellt resultat som samtidigt 

hade ett tillräckligt långt tidsspann för att belysa trender. Data för 

nyckelkodsområdet som inkluderar Ålidhems- och Umeå Maria 

församlingar togs bort från studien eftersom det enbart fanns 
befolkningsdata för år 2012. Området hade då 1356 invånare.  

3.4 Metodik 
 

Datamaterialet har bearbetats med hjälp av Excel. Datamaterialet 

sammanställdes för varje år och användes för uträkningar mellan dessa 

för att få fram ändringar i relativa samt absoluta tal. Resterande arbete var 

en litteraturanalys med fokus på teorier rörande befolkningsutveckling 

inom stadsregioner samt kopplingar till Umeå kommuns 

översiktsplanering. Dessa teorier och planeringsideal kopplades sedan till 

observerade mönster i datamaterialet för att hitta möjliga förklaringar till 
utvecklingen. 

3.5 Metodkritik 
 

Datamaterialet kan anses ha mycket hög reliabilitet då det kommer från 

officiella källor. Materialet har dock gått igenom flera faser innan det 

används i denna studie och fel kan ha uppstått under insamling av data 
eller under behandling av det.  

Valet av tidigare studier, som referenser för studieobjektet, har även skett 

med kritiska ögon då man inte alltid vet vilken vetenskaplig kvalitet 

arbetet har eller om det är skrivet med någon speciell avsikt. Referenser i 

arbetet har därför valts på så sätt att de varit från välkända källor, blivit 

refererade av många andra, eller hämtats från olika oberoende studier för 
att uppnå ett så objektivt resultat som möjligt. 
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Valet att presentera medelålder för nyckelkodsområdena ger visserligen 

en bild av ålderssammansättningen inom varje område, dock visar det inte 

om det är en likartad ålder inom området, eller om det är ett medelvärde 
av stort skilda åldrar. 

4 RESULTAT 

 

I detta kapitel presenteras resultaten rörande den inomkommunala 

befolkningsutvecklingen med en uppdelning på tidsperioderna 1992-2002 

respektive 2002-2012 samt medelåldern bland invånarna områdena år 
2012. 

Tabell 1 visar befolkningsutvecklingen i Umeå kommuns olika 

nyckelkodsområden mellan 1992 och 2002. Umeå stad växte under denna 

tid med över 8 000 människor, det vill säga en ökning med ungefär 20 %. 

De stadsnära områdena hade också en tillväxt men betydligt långsammare 

än Umeå stad. Tillväxten var cirka 2 000 personer, vilket motsvarar en 

ökning med 7 %. Övriga kommundelar hade den lägsta tillväxten under 

denna period med lite över 1 700 personer. Det motsvarade en ökning med 

ungefär 7 %. Vidare visar tabellen att Universitets- och Tomteboområdet 

hade en mycket kraftigare tillväxt under denna period jämfört med alla 

övriga delområden i kommunen. Det kan också noteras att befolkningen i 

områdena Ersboda/Ersmark och Västerslätt var de enda som minskade 

något i antal.  Det generella mönstret för perioden var att tillväxten i stor 

utsträckning var koncentrerad till centrala staden enligt 
bandstadsmodellen och några av dess utkantsområden.  
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Tabell 1 Befolkningsutveckling i Umeå kommuns olika nyckelkodsområden 1992-2002. 

Källa: SCB 

Områden Befolkning 1992 Befolkning 2002 Absolut 
förändring 

Relativ 
förändring (%) 

Umeå stad 39833 47926 +8093 +20,3 

Berghem 2882 3212 +330 +11,5 

Haga/Sandbacka 6489 7058 +569 +8,8  

Centrala staden 8305 10012 +1707 +20,6  

Västerslätt 1991 1946 -45 -2,3  

Östra staden 11137 12724 +1587 +14,2  

Marieområdet 7470 7564 +94 +1,3  

Universitetsområdet 559 1713 +1154 +206,4  

Tomteboområdet 1000 3697 +2697 +269,7  

Stadsnära områden 28163 30228 +2065 +7,3 

Ersboda/Ersmark 9749 9677 -72 -0,7  

Backen 7294 8790 +1496 +20,5  

Teg 11120 11761 +641 +5,8  

Övriga kommundelar 26617 28354 +1737 +6,5 

Umeå 
landsförsamling 

2984 3413 +429 +14,4  

Tavelsjö 2121 2216 +95 +4,5  

Tegs församling 3405 3788 +383 +11,2  

Holmsund 8150 8430 +280 +3,4  

Hörnefors 3896 4289 +393 +10,1  

Sävar 5983 6132 +149 +2,5  

Holmön 78 86 +8 +10,3  

Totalt 94613 106508 +11895 +12,6 

 

Tabell 2 visar utvecklingsmönstret mellan åren 2002 och 2012. Även 

under denna period hade Umeå stad den största tillväxten både i antal 

personer och i relativ omfattning. En skillnad är dock den 

kontraurbanisering de övriga kommundelarna tycks präglas av med en 

positivare tillväxt än de stadsnära områdena. Tillväxten utanför ”Umeå 

stad” var även mer kustorienterad än inlandsorienterad, det vill säga en 

större tillväxt vid havskusten och älven. Den östra sidan av älven står också 

för den klart största tillväxten. Där kan också ses att 

utbyggnadsriktningarna fortsättningsvis dominerats av ett 

bandstadsmönster. Tomtebo, Berghem, universitetsområdet, östra- och 

centrala staden står tillsammans för cirka 66 % av ”Umeå stads” 
befolkning.  
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Tabell 2 Befolkningsutveckling i Umeå kommuns olika nyckelkodsområden 2002-2012. 

Källa: SCB 

Områden Befolkning 2002 Befolkning 2012 Absolut 
förändring 

Relativ 
förändring (%) 

Umeå stad 47926 53390 +5464 +11,4 

Berghem 3212 3591 +379 +11,8  

Haga/Sandbacka 7058 7340 +282 +4  

Centrala staden 10012 11220 +1208 +12,1 

Västerslätt 1946 1957 +11 +0,6  

Östra staden 12724 13124 +400 +3,1  

Marieområdet 7564 8681 +1117 +14,8  

Universitetsområdet 1713 2880 +1167 +68,1  

Tomteboområdet 3697 4597 +900 +24,3  

Stadsnära områden 30228 31956 +1728 +5,7 

Ersboda/Ersmark 9677 9779 +102 +1,1  

Backen 8790 9792 +1002 +11,4  

Teg 11761 12385 +624 +5,3  

Övriga kommundelar 28354 30577 +2223 +7,8 

Umeå 
landsförsamling 

3413 3669 +256 +7,5  

Tavelsjö 2216 2286 +70 +3,2  

Tegs församling 3788 4363 +575 +15,2  

Holmsund 8430 8977 +547 +6,5  

Hörnefors 4289 4514 +225 +5,2  

Sävar 6132 6703 +571 +9,3 

Holmön 86 65 -21 -24,4  

Totalt 106508 115923 +9415 +8,8 

 

Tabell 3 visar den procentuella fördelningen av befolkningen på de tre 

huvudområdena inom kommunen under de undersökta åren. I staden bor 

nu närmare hälften av Umeåborna. Stadens andel av kommunens 

folkmängd har vuxit påtagligt, men i något avtagande takt under 20-

årsperioden.  Vidare kan noteras att än fast de övriga kommundelarna, det 

vill säga kommunens ytterområden, haft en relativt sett starkare 

utveckling än de stadsnära områdena, så har de ändå i jämförelse med 

Umeå stads tillväxt fått en mindre befolkningsandel i kommunen 
tillsammans med de stadsnära områdena. 

 

Tabell 3 Fördelning mellan de tre grupperingarna i Umeå kommun. Källa: SCB 

Områden Befolkningsandel 
1992 (%) 

Befolkningsandel 
2002 (%) 

Befolkningsandel 
2012 (%) 

Umeå stad 42,1 45 46 

Stadsnära områden 29,8 28,4 27,6 

Övriga kommundelar 28,1 26,6 26,4 

 



16 
 

I Umeå kommuns framtidsplaner ingår en vision om 200 000 invånare 

senast år 2050. I denna plan är centrala staden och Universitetsområdet 

satt i samma grupp och planeras tillsammans att stå för 15 000 av 

befolkningstillväxten. De övriga stadsdelarna planeras växa med 20 000 

människor, varav Hörnefors och Sävar med 6 000 vardera, 

Holmsundsområdet med 5 000, småbyar, älv- och kustnära befolkning för 

5 000 och nya områden för 15 000 (Umeå kommun 2011). Det är alltså en 

mycket omfattande fortsatt befolkningstillväxt i kommunen som planeras 

och med den fortsatt stora planerade utvecklingen av centrala staden och 

Universitetsområdet så följs fortfarande bandstadsmodellen till viss del. 

Planen präglas både av en förtätning med ”femkilometersstaden” och en 
utspridning enligt ”bandstadsmodellen”. 

I tabell 4 visas medelåldern i de olika nyckelkodsområdena år 2012. Den 

visar ett mönster med yngre befolkning i Umeå stad och speciellt i 

studentområdena. Tomteboområdet och Universitetsområdet är de som 

har den yngsta befolkningen i kommunen med medelåldrar mellan 20-30, 

medan centrala staden har Umeå stads högsta medelålder på 44,8 år. De 

stadsnära områdena har liknande ålderssammansättning som Umeå stad 

med en genomsnittsålder runt 40 år. I de övriga kommundelarna är 

medelåldern ännu lite högre, där Holmön är området med högst 

medelålder. Liknande mönster beskrevs av SCB i generaliseringen av 

svenskarnas flyttmönster. Eftersom detta inte är en kvalitativ 

undersökning på individnivå går det dock inte att konstatera om den äldre 

befolkningen flyttade dit i den åldern eller om de har bott där sen de var 
yngre. 
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Tabell 4 Medelålder i Umeå kommuns nyckelkodsområden år 2012. Källa: SCB 

Områden Medelålder 
(år) 

Umeå stad 36,5 

Berghem 39,1 

Haga/Sandbacka 39,3 

Centrala staden 44,8 

Västerslätt 40,2 

Östra staden 33 

Marieområdet 39,7 

Universitetsområdet 26,4 

Tomteboområdet 29,5 

Stadsnära områden 38,7 

Ersboda/Ersmark 37,1 

Backen 38,9 

Teg 40,2 

Övriga kommundelar 41,4 

Umeå landsförsamling 37,6 

Tavelsjö 40 

Tegs församling 37,5 

Holmsund 40,7 

Hörnefors 43,2 

Sävar 38,3 

Holmön 52,2 

Umeå Kommun 38,8 

 

5 DISKUSSION 
 

Detta kapitel avser att diskutera resultaten om Umeå kommuns 

befolkningsutveckling och koppla det till relevanta teorier och den 
kommunala planeringen. 

Resultatredovisningen har visat att Umeås befolkningsutveckling präglas 

både av förtätning och utspridning. ”Umeå stad” som ligger på den östra 

sidan av Ume älv har hela tiden stått för den starkaste tillväxten och 

befolkningsandelen i kommunen, både i relativa och absoluta tal. Enligt 

centralortsteorin har orter en dragningskraft beroende på dess storlek och 

utbud av service och arbetstillfällen. I omlandet bosätter sig även 

människor för att ta del av det staden har att erbjuda. Tillsammans med 

den generella positiva befolkningsutvecklingen i Umeå kommun så skulle 

det kunna leda till att tätortshierarkin i kommunen förändras. I och med 

att de flesta orter i kommunen får en befolkningsökning får de också ett 

ökat utbud funktioner och serviceutbud, och i sin tur en ytterligare ökad 
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attraktion och dragningskraft vilket kan ge orterna en ännu starkare 
tillväxt i framtiden.  

En annan reflektion är att det redovisade utvecklingsmönstret är enligt ett 

vanligt flyttningsmönster i Sverige redovisat av Statistiska centralbyrån 

(SCB 2013). Människor flyttar oftast enligt ett visst mönster, först en 

flyttning över lång distans från sin hemkommun i ung ålder för utbildning, 

sen till större orter för arbetsmöjligheter, och sen till slut till det suburbana 

för att slå sig ner med familj. Tabell 4 visar en överstämmande bild av detta 

då gruppen längst ifrån staden ”övriga kommundelar” har en äldre 

befolkning. Tabellen ger dock en bild av den nuvarande medelåldern av 

befolkningen och inte vilken ålder de hade när de flyttade så trots att 

utvecklingsmönstret stämmer överens med observerade 

flyttningsmönster så finns möjligheten att tabellen av ett 
sammanträffande visade liknande resultat. 

Sundström (2013) för en diskussion om att modern tillväxt i stadskärnor 

ofta påverkas av den ökade levnadsstandarden som för med sig större 

boyta, mer plats för infrastruktur, med mera, istället för mer bostäder. Den 

ökade tillväxten av suburbana områden beskrivs med viljan många har att 

bosätta sig borta från staden oljud, trängsel och föroreningar, samt den 

populära efterfrågan på familjehus (Falk 1976, s. 184). Denna typ av 

befolkningsutveckling sker åtminstone utanför Umeå stad som man kan 

konstatera när man läser resultatdelen (tabell 1 & 2) och kan säkerligen 

delvis förklaras av denna mening. I dagsläget är det fortfarande ett klart 

billigare alternativ att bosätta sig i landsbygden än att köpa bostad i staden 

och på så sätt fortfarande ett mycket attraktivt alternativ, speciellt kopplat 

tillsammans med närheten till naturen, lugnet och alla andra positiva 

aspekter folk associerar med landsbygden. Att många villor längs 

kommunens kust som tidigare använts under sommartid som 

fritidsboende idag konverteras till permanenta bostäder är ett exempel på 

att detta fortfarande är en konkurrerande kraft mot förtätningen. Det är 

också en av anledningarna till att områden inom ”övriga kommundelar” 

går mot att bli den näst mest växande gruppen i denna uppsats 

gruppindelning. Tabell 1 & 2 i resultatkapitlet visar även att två tredjedelar 

av utvecklingen i ”övriga kommundelarna” sker i områden som har närhet 
till kusten eller Ume älv, snarare än grupper som är inlandsorienterade.  

Resultatet visar att det skett en ojämn befolkningstillväxt inom Umeå 

kommun. Det är uppenbarligen en kommun full av både push- och 

pullfaktorer som skapar en långt ifrån jämnt fördelad tillväxt. Starkaste 

tillväxten har skett på oexploaterade områden, som Tomtebo och 
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Universitetsområdet. I framtiden blir det sannolikt även Ön om den 

nuvarande översiktsplanen följs, som även det i dagsläget är ett mycket 

oexploaterat område. En växande kommun får rimligtvis större delen av 

tillväxten på platser där det finns mest möjligheter att bosätta sig.  

Sundström (2013)  menar att den relativa närheten till Umeå stad även gör 

kust- och vattennära boenden mycket attraktiva för Umeå kommuns 

befolkning vilket skulle kunna styrka prognostiseringen att Ön kommer se 

en stark tillväxt i framtiden då det är ett område som delar många aspekter 

med kustnära områden samtidigt som det bara är några minuters bilresa 

från centrum. Stadens servicefunktioner och verksamheter är fortfarande 

den största dragningskraften, men utvecklingen verkar även gå mot en 

snabbare tillväxt för gruppen ”övriga kommundelar”.  Det finns många fler 

oexploaterade områden för bostäder utanför staden och för en hittills 

konstant växande kommun kan de komma att bli viktiga. Stark tillväxt och 

starka pullfaktorer finns även runt universitetet vilket framgår tydligt 

under den studerade perioden. Universitetet i sig är självklart en dragkraft 

med tiotusentals elever som spenderar många timmar i området och söker 

bostäder i närheten. Hela universitetsområdet är också relativt ungt och 

fortfarande inne i en tydlig expansionsperiod, mycket oexploaterad mark 

finns även runt campus vilket gör det till en plats med mycket stor 

potential för utveckling. Umeå kommun skriver i sin översiktsplan att 

centrala staden tillsammans med universitetsområdet tillsammans ska stå 

för 15 000 av befolkningstillväxten de planerar för till år 2050. Denna 

utveckling verkar också fortsätta enligt bandstadsmodellen med en 

fortsatt utveckling av nyckelkodsområdena som ingår i ”bandet” som går 
parallellt med älven.  

En faktor som uppmuntrar till bosättning utanför staden är bilens och 

andra transportmedels roll i samhället. Trots bitvis förtätning så byggs 

fortfarande köpcentrum, sportarenor och annat utanför staden av krav på 

markyta, ekonomiska faktorer, och så vidare. Transporter med bil eller 

annat till dessa är nödvändiga men distansen verkar inte vara så stor att 

människor avstår att besöka områdena. Människor kommer alltid välja att 

bosätta sig där pullfaktorn är som starkast vare sig det är inne i staden eller 

ute på landet. Så länge som förbindelser är tillräckliga och bilberoendet 

fortfarande är lika utspritt så kommer också det suburbana rummet se 
tillväxt.  

Andra faktorer som också påverkar utvecklingen av staden och dess 

befolkning är begränsningar på hur man får bygga. Genom Umeå går 

förutom Ume älv även Botniabanan. Umeå har sen 2009 arbetat med att 
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dra om europavägarna som går igenom staden för att förebygga dålig luft, 

trafikproblem och buller vilket sätter hinder för annan utveckling. Umeås 

flygplats för också med sig vissa hinder för bebyggelse med flygbuller 

vilket kan hindra utveckling av den sydvästra sidan Umeå. 

Utbyggnadsriktningen verkar istället fortsätta längs ”bandet” som tidigare 

beskrivits. Även nyckelkodsområdet Backen, som inte är en del av 

kommunens indelning av ”Umeå stad”, verkar kunna få en stark 

utveckling genom att det ligger längs den beskrivna huvudaxeln enligt 

bandstadsmodellen. En annan sorts begränsning Umeå kommun nyligt 

själva satt på sin stadsutveckling är deras plan om en femkilometersstad. 

Denna begränsning går emot utveckling enligt bandstadsmodellen som 

ofta leder till en utglesad stad. Än fast största tillväxten har skett längs 

bandet så har det skett utveckling åt andra riktningar också även om de 

inte varit lika omfattande. Om femkilometersstaden följs kan utveckling 

av dessa övriga riktningar också prioriteras vilket skulle omvandla Umeås 

bandstadsmodell till något med fler inslag av ”den runda staden”, då skulle 

dock utvecklingsmönstret resultatet visade föras mot en helt annan 
riktning. 

6 SAMMANFATTNING 
 

Umeå kommun har haft en stadig befolkningsökning de senaste 20 åren. 

Alla delområden som studerats, utom Holmön, har haft en positiv 

utveckling. Den starkaste tillväxten har varit i Umeå, med särskilt stark 

tillväxt på östra sidan av älven och ”bandet” som går parallellt med den. 

Gruppen ”stadsnära områden” har den näst största befolkningsandelen 

och var också 1992-2002 den snabbast växande gruppen utöver ”Umeå 

stad”. Den tredje gruppen ”övriga kommundelar” har den minsta 

befolkningsandelen men hade dock en starkare tillväxt under tidsperioden 

2002-2012 och kan komma att gå om ”stadsnära områden” i 
befolkningsantal och tillväxtsfart om denna trend fortsätter. 

Åldersfördelningen i kommunen präglas av en yngre befolkning närmast 

Umeå stad och äldre i kommunens periferi. Den största orsaken bakom 

denna fördelning är Tomtebo- och universitetsområdet i ”Umeå stad” och 

Holmön i ”övriga kommundelar. Dessa områden har extremvärden som 

skiljer sig mycket från den sammanlagda kommunmedelåldern och utgör 
en del av denna kontrastrika mosaik.  
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Dessa mönster kan kopplas till en del rådande teorier och 

planeringsmodeller. Umeå stads utbredningsmönster följer 

bandstadsmodellen med största tillväxten längs älvens östra sida. Med 

den nya översiktsplanen och fokus på förtätning och 

”femkilometersstaden” kan däremot utvecklingen börja att gå enligt 

modellen för ”den runda staden”. Utvecklingen av mindre orter utanför 

Umeå har även sett en stadig tillväxt vilket kan tolkas som en effekt av 

kontraurbanisering och den ojämna urbanutvecklingen som säger att 

billigare bostäder utanför staden tillsammans med naturens och 

framförallt i detta fall kustens naturskönhet samt enkla 
transportmöjligheter in till staden gör de till attraktiva alternativ. 

6.1 Reflektioner 
 

Under arbetes gång har en del tankar och frågor dykt upp som skulle 

kunna utvecklas i ett framtida arbete. En av dessa tankar är intresset av att 

veta varför utvecklingen ser ut som den gör, inte enligt någon teori utan 

genom en kvalitativ forskning. Resultatet från denna uppsats har 

tillsammans med den tillhörande teorin gett mig en mängd olika möjliga 

förklaringar till utvecklingen, men inte något tillfälle att intervjua en 
invånare och få dennes förklaring till valet av hem.  

Som beskrivet under rubriken ”Områdesindelning” så valdes 

nyckelkodsområden på 2-siffernivå för detta arbete istället för den mer 

detaljrika indelningen på 6-siffernivå. Detta gjordes för att kunna avsluta 

arbetet enligt satta tidsgränser, men om en möjlighet dyker upp i 

framtiden för en fortsättning och fördjupande i detta ämne med en längre 

tidsram så skulle den mer detaljerade indelningen av nyckelkodsområden 
även vara mycket intressant att studera.   
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