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Konjunkturutveckling i länet
Prognosen för bru oregionalprodukten visar på en posi v
llväxt men utvecklingen i länet är något svagare än jämfört
med Norrland och Sverige. Bru oregionalprodukten är förädlingsvärdet av de varor och tjänster som produceras i regionen.

llförsikt inför fram den. Större kapitalinvesteringar genomförs inte i samma utsträckning när konsumenterna förväntar
sig sämre ekonomiska förhållanden.

Sedan 2005 har det varit en ekonomisk llväxt med 11 procent
i länet ll skillnad från riket som ökat med 14 procent enligt
prognoserna.

Befolkningen i Västerbo ens län ökade under olåret starkare
än övriga norrlandslän. E er första kvartalet har Västerbo ens folkmängd ökat y erligare och är nu högre än den
historiskt högsta nivån från 1995.

På arbetsmarknaden ser det posi vt ut med ökande sysselsä ning, minskande arbetslöshet och en kra ig minskning av antalet varsel jämfört med samma period förra året. Nyanmälda
platser har dock minskat något.

Resandet ll (och från) länet minskade något under första
kvartalet och det var även en liten minskning av antalet gästnä er (preliminära data).

Antalet nyregistrerade personbilar ökade med drygt 20 procent
i april jämfört med april månad 2012. Nyregistrerade personbilar är en framåtblickande indikator som visar på graden av

Sammanfa ningsvis är det en svagt posi v utveckling där
ekonomin står och väger utan vara i varken högkonjunktur
eller lågkonjunktur.

Konjunkturindikatorer
Västerbo en, Norrbo en, Sverige
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Konjunkturutveckling i Västerbo ens kommuner
Konjunkturindikatorer för kommunerna visar på en övervägande posi v utveckling på arbetsmarknaden. Sökande som
få arbete under april ökade i nästan alla kommuner jämfört
med samma månad 2012. Även nyanmälda platser har ökat i
de flesta av länets kommuner under första kvartalet. Nyanmälda platser kan ses som en indikator på llförsikt inför framden hos arbetsgivarna.

Konjunkturindikatorer på kommunnivå
Förändringen 2013 jämfört med samma
period föregående år

Nyregistrering av personbilar under halvåret november-april
har en mer ski ande utveckling där häl en av kommunerna
har ha en ökning och andra häl en har ha en minskning.
Norsjö hade den största ökningen av antalet sökande som få
arbete med mer än en dubblering som fick jobb under april
jämfört med april förra året. De a trots a antalet nyanmälda
platser minskade under första kvartalet. Det kan vara en indika on på en ökad matchning mellan arbetssökande och llgängliga platser.
Även Malå och Lycksele har en större ökning av antalet som
fick ny jobb under april jämfört med april 2012 sam digt med
en minskning av antalet nyanmälda platser. Malå och Lycksele
har även en ökning av antalet nyregistrerade personbilar.
Nordmaling har posi v utveckling på arbetsmarknaden men en
mindre minskning av antalet nyregistreradepersonbilar.
I Umeå är utvecklingen på arbetsmarknaden posi v även om
antalet nyregistrerade personbilar är oförändrat.
Skelle eå och Robertsfors är de kommuner som har en ökning
av alla tre konjunkturindikatorerna.
Vännäs och Dorotea har båda en ökning av antalet sökande
som få arbete men ingen ökning av nyanmälda platser. Vännäs har ll och med en liten minskning. Den framåtblickande
indikatorn nyregistrerade bilar är posi v.
Vilhelmina har en posi v utveckling på arbetsmarknaden men
en minskning av antalet nyregistrerade bilar medan Sorsele har
en svagt nega v förändring på arbetsmarknaden men är i det
närmaste i samma konjunkturläge som föregående år.
Åsele har en nega v utveckling för alla tre konjunkturindikatorer även om minskningarna i sökande som få arbete och nyregistrerade personbilar är rela vt små.
Bjurholm har en ski ande utveckling på arbetsmarknaden med
en minskning av sökande som få arbete sam digt som antalet
nyanmälda platser ökat. Det skulle kunna vara en indika on på
arbetskra sbrist. Nyregistrerade bilar minskade.

*egen prognos **Konjunkturins tutets prognos Deflator: implicitprisindex från Konjunkturins tutet. Data från SCB,
Arbetsförmedlingen, Transportstyrelsen och Trafikanalys. Norrland avser Västernorrlands, Jämtlands, Västerbo ens
och Norrbo ens län.
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Den ekonomiska krisen e er 2008
Finanskrisen 2009 är den djupaste krisen i Sverige sedan krisen
i början på 1930-talet. Precis som tre otalskrisen vände den
nega va utvecklingen snabbt och redan året e er hade många
sektorer av ekonomin återhämtat sig. Återhämtningen var ll
a börja med stark men har sedan avma ats ll följd av statskuldskris i olika europeiska länder.
E ersom krisen i huvudsak drabbade industriproduk onen och
särskilt exportberoende sektorer som fordonsindustrin fick
krisen skilda förlopp i olika delar av Sverige*. I figuren visas hur
ekonomiska llväxt i Västerbo ens delregioner på kort sikt rör
sig kring respek ve långsik g trend för a visa på eﬀekterna för
länets delregioner.
Krisen 2009 var djupast för kommunerna inom Region 8 med
en avvikelse från den långsik ga trenden på nära 10 procent
sam digt som Region 8 även hade den starkaste återhämtningen och redan 2010 låg på llväxtnivåer över den långsik ga
trenden. Umeåregionen påverkades i minst grad med en avvikelse på cirka 3 procent. Trekom hade en avma ning under
2009 som höll i sig även under 2010.
Den interna onella finanskrisen som inleddes 2008 fick följder i
Sverige genom a exporten och industriinvesteringarna kra igt

minskade. Till skillnad från krisen i början av 1990-talet har det
för Sveriges del inte handlat om en strukturkris där återhämtningen är beroende av förändringar i näringslivsstruktur utan
krisen kan ll stora delar förklaras av vikande interna onell
e erfrågan på de varor och tjänster som produceras i Sverige*.
Den nega va utvecklingen 2008 och 2009 drabbade i första
hand llverkningsindustrin medan produk onen i privat tjänstesektor fortsa e a växa. Övergången mot ökad tjänsteproduk onen verkar inte handla om en strukturförändring
e ersom det under perioden varit en överfly ning av tjänster
från oﬀentlig ll privat regi sam digt som de varuproducerande
sektorerna i större utsträckning outsourcar företagstjänster.*
Trekom är den kommungruppering som har ha de starkaste
svängningarna kring den långsik ga trenden medan Umeåregionen fluktuerar minst över d. Skillnader i branschstruktur
mellan de olika delregioner gör a de är olika känsliga för ekonomiska omvärldsförändringar.
Den digare 1990-talskrisen hade e mer utdraget förlopp
även om alla delregioner hade en stark återhämtning i mi en
av 1990-talet.

BRP‐gap, konjunkturförändring från den långsik ga llväx renden (BRP, bru oregionalprodukt)
Delregioner 1993-2010

Data från rAps-RIS. **Bru oregionalprodukten (BRP) är förädlingsvärdet av alla de varor och tjänster som produceras i en region
eller kommun. Genom a använda förädlingsvärde som må på värdet av produk onen undviks dubbelräkning. Utvecklingen av
BRP har separerats i långsik g trend samt kortsik ga konjunkturvaria oner genom a använda e Hodrick-Presco ilter.
Trekom: Malå, Norsjö, Skelle eå. Region 8: Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, Storuman, Vilhelmina, Åsele. Umeåregionen:
Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln, Vännäs.
*Strukturförändringar under finanskrisen‐en kartläggning, Tillväxtanalys Working Paper/PM 2013:07
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Ekonomisk llväxt på längre sikt
Flera av länets kommuner har ha en ekonomisk llväxt där
bru oregionalprodukten (BRP) har dubblerats sedan början av
1990-talet vilket innebär en starkare llväxt än riket. När de
kortsik ga konjunktursvängningarna är bortrensade syns tydligt
posi va llväx render för de flesta av kommunerna trots a
vissa kommuner ha vikande befolkningsunderlag under perioden.
Ekonomisk llväxt innebär a löner och vinster ökar och när
dessa stannar i regionen ger det ekonomiskt utrymme för ökat
välstånd.
De starkaste llväxtökningarna sedan 1993 har varit i Malå,
Umeå, Vännäs och Lycksele. Malå hade en starkare utveckling
är riket fram ll krisen 2009 då den långsik ga llväx renden
ma ades av. Umeå, Vännäs och Lycksele har ha en högre
llväx akt än riket under den här perioden. Även Skelle eå har
nästan fördubblat si förädlingsvärde under perioden.
Storuman och Norsjö hade svagare llväx render e er 1990talskrisen men har e er det ha en högre ekonomisk llväxt.
Dorotea hade en rela vt stark utveckling under 1990-talet men
den har stannat av och flackat ut.
Sorsele och Bjurholm har ha den svagaste ekonomiska utvecklingen där llväxten i reala termer har minskat. Ökande
prisnivåer innebär a för a det ska ha varit en real llväxt
under perioden bör ökningen i löpande priser vara större än
drygt 135*. På längre sikt är demografiska förändringar betydelsefulla för den ekonomiska llväxten och Sorsele och Bjurholm har båda ha en minskande befolkning under perioden.
Vilhelmina, Åsele och Robertsfors har ha liten men stadig
ökning av BRP under perioden. Ökningen är i samma storleksordning som ökningen av prisnivåerna under perioden vilket
betyder a det i reala termer är samma värde på förädlingsvärdet idag som i början av 1990-talet.
Vindeln och Nordmaling har ha en llväxt även i reala termer
med en ökning på cirka 75 procent i löpande priser.
Bru oregionalprodukten mäter den ekonomiska utvecklingen
och inkluderar inte nega va (eller posi va) eﬀekter på miljö
och människor. BRP kan bara ge indika on på regionens välstånd. För a ekonomisk llväxt ska leda ll välstånd behöver
den vara socialt och miljömässigt hållbar.

Data från rAps-RIS.
*Implicitprisindex visar på förändringar i priser och visar på en
ökning från 100 ll 134 mellan år 1993 ll år 2010. Implicitprisindex beräknas u från förhållandet mellan BNP i löpande priser och BNP mä i volym.

Långsik g llväx rend (BRP, bru oregionalprodukt)
1993-2010
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Posi vt födelsene o i Västerbo en
Befolkningen i Västerbo en ökade under olåret ll följd av
utrikes infly ning och e posi vt födelsene o där det är fler
barn som föds än personer som dör. Inom länet är det skillnader mellan kommunerna och där många kommuner fortsa
utmanas av minskande befolkningsunderlag.
Tre kommuner, Umeå, Vännäs och Skelle eå, hade en befolknings llväxt. För Umeå berodde ökningen främst på e posi vt
födelsene o medan Vännäs och Skelle eå ökade sin befolkning
ll följd av en utrikes infly ning.
Alla kommuner förutom Umeå och Vännäs har e nega vt
födelsene o där antalet invånare som dör överskrider det antal
barn som föds. Kommuner med nega va födelsene on är även
de kommuner som har en hög andel äldre. Nega vt födelsene o innebär inte a det föds färre barn per kvinna. Den höga
Andelen äldre kommer fortsä a vara hög de närmaste decennierna på grund av de stora ålderskullar som idag är 60+.
Storuman, Bjurholm, Norsjö och Åsele har under 2012 se e
posi vt fly ne o mot övriga svenska län. Det betyder a fler

utanför Västerbo en väljer a fly a in i kommunerna än vad
det är som väljer a fly a ll andra delar av landet.
Umeå, Lycksele och Vännäs hade en ne oinfly ning inom länet
medan Norsjö och Åsele hade en ne ou ly ning mot resten av
länet som motsvarade cirka två procent av befolkningen. Sorsele och Dorotea har rela vt stora nega va fly ne on mot
övriga Sverige. Sorsele och Dorotea är de kommuner som llsammans med Åsele har den rela vt största utrikes infly ningen.
På längre sikt kan nega va fly strömmar mot andra delar av
Sverige vara mer nega vt än nega va fly strömmar inom det
egna länet. Fly strömmar inom länet leder ll regional urbanisering, vilket kan ställas mot en na onell urbanisering där fly strömmarna istället går ll Sveriges storstäder.
E län med växande städer blir mer a rak vt för fler sam digt
som sannolikheten för fly ning i motsa riktning kan vara
större om u ly aren befinner sig geografiskt närmare sin hemkommun.

Befolkningsförändringar
1 jan 2012-1 jan 2013, Riket, län och kommuner

Data från SCB.
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Västerbo en är mer a rak vt för män
Västerbo en är mer a rak vt för män än för kvinnor a fly a
ll och bo i. För samtliga delar av länet är befolkningsförändring på grund av fly större för män jämfört med kvinnor,
de a innebär för Region 8 a kvinnor i större utsträckning än
män lämnat regionen. I Umeåregionen fly ar rela vt fler män
än kvinnor in i regionen. Trekom har sedan början av 2000talet ha en svag infly ning av män medan kvinnors fly ande
har varit oförändrat.
I Umeåregionen har 100 män 1995 ökat ll 107 män idag genom infly ning medan 100 kvinnor numera är 105. För Trekom
och Region 8 har det varit en u ly ning av både män och kvinnor. Förändringen har varit störst för Region 8 där o av
hundra kvinnor har fly at ut under perioden men bara å a av
hundra män. I Trekom har fyra av hundra kvinnor och två av
hundra män fly at ut.
I Trekom var det en u ly ning av både män och kvinnor under
1990-talet som sedan början av 2000-talet vänt ll en svag
ökning för män medan mängden kvinnor i befolkningen inte
förändrats på grund av fly .
Under 1990-talet var infly ningen i Umeåregionen lika stor
som u ly ningen. Infly ningen ökade sedan under krisåren i
början 2000-talet för a sedan stanna av under högkonjunkturen. Under krisen 2009 skedde motsvarande ökning av ne oinfly ningen. Lågkonjunkturer förknippas med a fler väljer a
studera när det är svårare a få jobb. När konjunkturen vänder
sker ingen motsvarande ne ou ly ning vilket kan betyda a
de som fly ar in även väljer a bo kvar.
Även för Region 8 har ne ou ly ningen förändrats under
2000-talet och sker nu i en lägre takt än digare.
Den totala befolkningsförändringen beror inte bara på in– och
u ly ning utan även på befolkningens åldersammansä ning.
En hög andel äldre i befolkningen innebär a dödstalen är
större än födelsetalen. För Trekom och Region 8 minskar befolkningen ll följd av nega vt födelsene o medan utvecklingen Umeåregionens befolkning ökar ll följd av posi vt födelsene o.
Skillnaden mellan kvinnor och män för total befolkningsförändring är minst i Region 8 och störst i Trekom.

Data från SCB, rAps-RIS.

Befolkningsförändringar
31 december 1995 – 31 december 2012
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Fjällkommuner a raherar fri dshusturism
Fjällkommunerna i länet har se en kra ig ökning av värdet på
sina mark llgångar under det senaste decenniet. En ökad ällturism har inneburit en ökning av taxeringsvärden på fri dshus
och tomtmark ll fri dshus på nästan 400 procent i Storuman
och Dorotea mellan år 2000 och 2012. Även Vilhelmina och
kustkommunen Umeå har ha en tydlig ökning på 270 respekve 281 procent.

Förändring (procent) i totala taxeringsvärden för
fri dshus och tomtmark ll fri dshus 2000‐2012

Storuman är bland de kommuner i Sverige med störst ökning
av taxeringsvärden för fri sbostäder med samma ökning som
Stockholm. Den största ökningen var i Strömstad med 732
procent. Utvecklingen i Västerbo en stämmer med trenden
för hela Sverige med ökade taxeringsvärden i äll– och kustkommuner.
Ökande taxeringsvärden på fri dshus innebär a allt fler väljer
a köpa eller bygga fri dshus i vissa av Västerbo ens kommuner. Byggnader och mark räknas ll regionens fasta llgångar
och ökade taxeringsvärden innebär a regionens förmögenhet
ökar.
Turism kan bidra ll a ge en bredare ekonomisk bas för a
llhandahålla varor och tjänster i en kommun. Fri dshusturism
gynnar inte heller bara de företag som llhandahåller turismprodukter utan gynnar även bygghandel, hushållsvaror och
detaljhandel.*
I a rak va turismområden finns en risk a fri dsbostäder
tränger ut den permanentboende befolkningen genom högre
fas ghetspriser sam digt som de ökade fas ghetspriserna
även leder ll högre fas ghetsska er. I vissa kommuner finns
en risk a permanentboenden blir ll fri dshus. En växande
andel fri dsbostäder kan för dessa kommuner innebära a det
blir svårare för infly ande a hi a en bostad.*

Data från SCB.

*Second Home Tourism and Sustainable Development in
North European Peripheries, Dieter Muller
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