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Snabbväxande Umeå vill bli större 

Umeå har på 42 år ökat antalet 
invånare från 50000 till 112000, 
framför allt med hjälp av en 
kraftigt utbyggd offentlig sektor. 
Men Umeås arbetsmarknad 
består inte längre bara av 
kommun, landsting, universitet 
och statliga myndigheter. Det 
privata näringslivet växer snabbt 
i staden och sysselsätter idag fler 
än kommun, landsting och stat. 
Ja, huva vad mycket större den 
offentliga sektorn var än den 
privata, säger Lennart Holm-
lund (s), kommunstyrelsens 
ordförande i Umeå, som just 
utsetts till Årets tillväxtkommun. 
 

 
Han menar att den viktigaste faktorn bakom den snabba näringslivstillväxten 
på senare år är det goda samarbetet. Det sker i många former mellan kommun, 
näringsliv och universitet. Man har också en Tillväxtallians i regionen  
(se Omvärldsaktuellt nr 7:2005), arbetsgrupper med folk från kommun, 
näringsliv och andra, en lång rad organ och nätverk för företagsutveckling, 
regelbundna morgonmöten för stadens företagare och en samsyn om 
näringspolitik och tillväxtfrågor mellan partierna. Vi har inte råd att sitta  
och votera om detaljplaner och översiktsplaner. De behöver långsiktighet, så 
där undviker vi blockpolitiken, säger Lennart Holmlund. Kommunen har  
en handlingsplan för att förbättra företagsklimatet och tillsammans  
med näringslivet en strategi för framtiden. Man tar årligen fram diverse  
index och barometrar över utvecklingen. Politikerna i näringslivs- och 
planeringsutskottet är ute på företagsbesök en gång i månaden. 
 
Det är för att vi ska få höra sanningen från företagarna, säger Holmlund. 
Umeå har fortfarande större andelar av arbetskraften sysselsatt i vård, omsorg 
och utbildning och färre i tillverkningsindustrin än riksgenomsnittet. Men 
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Norrlands universitetssjukhus och kommunen samarbetar med det privata 
näringslivet som därför växer och idag består av 11 000 företag. Det stora 
privata flaggskeppet är Volvo lastvagnar som fördubblat antalet anställda till 
dagens nära 2 500. Andra stora och framgångsrika industrier på orten gör 
skogsmaskiner. Det enda Lennart Holmlund beklagar är att företagen ofta har 
sina huvudkontor någon annanstans. 2010 ska Botniabanan vara färdigbyggd 
fram till Umeå, och då är det meningen att staden ska bli ett stort logistik-
centrum för godstransporter över norra delarna av Sverige, Norge och Finland. 
Det byggs en stor godsbangård, en logistikpark och en bättre hamn. 
 
Botniabanan innebär oanade möjligheter för oss, säger Holmlund. Det här ska 
få fler företag till kommunen. Men det gäller också att öka attraktiviteten 
genom att befolkningen växer. Företagen ska vidare lockas till stan genom de 
tiotusentals ungdomar som utbildas på universitetet med inriktningar på it, 
bioteknik, revision och annat som de behöver. För företagen kommer dit där 
det finns kompetent arbetskraft. Därför gäller det också att få folk att trivas 
och må bra och vilja bo i staden. I den andan har kommunen satsat mycket på 
kultur, bland annat ett nytt prisbelönat bibliotek. Kommunen har också provat 
lite nya arbetssätt och attityder, och s-styret har inte varit rädd för att anlita 
privata utförare. 
 
Det är viktigt hur medborgare och företag bemöts. Det ska ske med värdighet 
så att de känner sig välkomna, säger kommunalrådet. Hans mål, som ännu inte 
är formellt beslutat, är att Umeå år 2050 ska ha hela 200 000 invånare. Så 
många behövs för att det för de olika näringsgrenarna ska finnas befolknings-
underlag för fler än ett företag, menar han. Den mångfalden gör att fler vågar 
flytta hit. Kommunen blir mer stabil och robust och inte så beroende av 
lågkonjunkturer och kriser. Det gäller att gardera sig, säger han. En annan 
förhoppning är att Volvo lastvagnar ska frakta sina hytter från den nya 
fabriken i Ryssland över hamnen i Umeå. En tredje dröm är att 2014 bli utsett 
till kulturhuvudstad i Europa. 
 

Innovationer tema i forskningssatsning 
Regeringen ökar satsningen på forskning med fem miljarder kronor. 
Forskningsminister Lars Leijonborg avslöjade nyligen det innehållet i den 
kommande budgetpropositionen som betyder att forskningsanslagen för 
perioden 2009-2012 kommer att späs på med nära 15 miljarder kronor. 
Ökningen ska ge fler jobb och stärka tillväxtmöjligheterna genom att Sverige 
stärks som industri- och tjänstenation. Goda villkor för forskningen väntas ge 
innovationer. Vi måste ha forskning av hög kvalitet eftersom vår konkurrens-
kraft till stor del bygger på högt kunskapsinnehåll i våra exportprodukter, går 
resonemanget. De största ökningarna av anslagen görs inom medicin, teknik 
och klimat, och innovationer blir ett viktigt tema i den kommande forsknings-
propositionen. Utbildningsdepartementet pressmeddelande 28/8. 
www.regeringen.se 
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Lågkonjunkturen kan bli lindrig och kort 
Sverige är på väg in i en lågkonjunktur, men den blir lindrigare och kortare än 
den i början av 2000-talet. En förutsättning för det är dock att regering och 
riksbank stimulerar ekonomin. Det skriver Konjunkturinstitutet i sin senaste 
rapport. Arbetslösheten stiger, sysselsättningen och den ekonomiska tillväxten 
sjunker. Men tillväxt och antal personer i jobb ökar igen 2010, tror institutet. I 
hushållen har man nu en dystrare syn på ekonomin är någon gång sedan 1995. 
Men förväntningarna på hur inflationen kommer att utvecklas har dock 
minskat lite. Institutet tror också att inflationen sjunker från 3,8 procent i år 
till 1,6 procent 2010. Konjunkturinstitutet, Konjunkturläget augusti 2008 
och Konjunkturbarometer företag och hushåll augusti 2008. www.konj.se 
 

Mest framtidsoptimism i Västsverige 
Utsikterna för den svenska ekonomin är dystra men det egna hushållet 
påverkas inte så mycket av lågkonjunkturen. Den synen på läget har svensken 
i gemen om man ska tro en enkät med 5 000 personer som har gjorts av 
Svenskt Kvalitetsindex, SKI. SKI gör varje år stora undersökningar om 
tjänstesektorn i landet, och folks syn på den svenska ekonomin har inte varit 
så mörk någon gång under de tre år som de tillfrågats om framtiden. För den 
egna, privata ekonomin är det dock ingen skillnad nu mot för ett år sedan. 
Det finns stora regionala och andra skillnader. Mest optimistiska är yngre 
människor, storstadsbor och män. Mest optimistiska är människor i 
Västsverige, mest pessimistiska de i övre Norrland. Av länen är framtidstron 
ljusast i Jönköping och mörkast i Västerbotten. Svenskt Kvalitetsindex, 
pressmeddelande 7/7. www.kvalitetsindex.se 
 

Konjunkturnedgång och vägutspel i väst 
Konjunkturnedgången blir allt tydligare för näringslivet i Västsverige och 
orsaken verkar huvudsakligen vara minskande investeringar. Antalet 
konkurser har ökat något men det finns ändå en god efterfrågan på arbetskraft 
totalt sett. Exporten utvecklas också positivt. Att bygga ut E20 mellan Laxå i 
Närke och Göteborg, en ny förbindelse över Göta älv och motorväg till Volvo 
Torslanda och Göteborgs hamn är nödvändigt för att utveckla det västsvenska 
näringslivet och få till stånd den så kallade Sverigediagonalen. Det anser 
Västsvenska Industri- och Handelskammaren i ett utspel mot regeringen. 
Kostnaden, elva miljarder kronor, skulle kunna klaras med hjälp av 
vägavgifter på alla motorvägar i Västsverige. Västsvenska Industri- och 
Handelskammaren, Västsvensk konjunkturindikator 26/6 respektive 
pressmeddelande 30/6. www.handelskammaren.net 
 

200 000 invandrare per år om 30 år 
Att stora mängder människor flyttar till andra länder är förmodligen bra för 
världsekonomin. Att högutbildade personer utvandrar från fattiga till rika 
länder kan gynna båda genom att det skapas nya kontakter. Migrationen ökar 
öppenheten, handeln och kontakterna mellan länder. I Sverige har invand-
ringen i genomsnitt ökat med tre procent per år sedan 1980. Med den öknings-
takten kan det omkring 2038 komma 200 000 personer per år hit från andra 



 

 

 

4

länder. 1980 var de 30 000 per år. 200 000 är dubbelt så många som föds här i 
landet och innebär stora utmaningar men också möjligheter. De behövs som 
arbetskraft, men invandring har också visat sig kunna öka de sociala klyftorna. 
Det här konstaterar två forskare vid Institutet för framtidsstudier i en rapport 
till Globaliseringsrådet. Globaliseringsrådet, Den stora utmaningen: 
Internationell migration i en globaliserad värld. Utbildningsdep. 
pressmeddelande 27/8. www.regeringen.se 
 

Statliga investeringsfonder bra för ekonomin 
Statliga investeringsfonder, sovereign wealth funds, har blivit allt vanligare 
och kommer att växa kraftigt under de närmaste tio åren. Det konstateras i en 
så kallad underlagsrapport till Globaliseringsrådet. Det är en slags global 
statskapitalism som är positiv och som man inte bör försöka hindra med 
säkerhetsintressen som motiv, menar författaren. Protektionism är fel åtgärd 
och det som borde diskuteras i Sverige är inte utländska staters investeringar 
här utan vad den svenska staten ska äga här och i utlandet, menar han. 
Globaliseringsrådet, Internationellt statligt ägande och konkurrens. 
Utbildningsdepartementet pressmeddelande 8/7. www.regeringen.se 
 

Multinationella företag allt viktigare 
De multinationella företagen står för en allt större del av världens produktion, 
sysselsättning, export, forskning och utveckling. Allt fler svenskar arbetar  
i utlandsägda företag här eller i svenska multinationella företag i  
utlandet. Inflödet av utländska företag har gynnat svensk ekonomi  
och sysselsättning och de betalar i regel högre löner än andra. Det här 
analyseras i en underlagsrapport till Globaliseringsrådet. Globaliserings-
rådet, Arbetsmarknadseffekter av utländska direktinvesteringar, 
Utbildningsdepartementet pressmeddelande 5/7. www.regeringen.se 
 

612 000 anställda i utlandsägda företag 
För första gången jobbar nu mer än 600 000 personer i Sverige i utlandsägda 
företag. Ökningen det senaste året var 40 000. Mer precist finns det 612 000 
anställda i de nära 12 000 utlandsägda företagen vilket motsvarar 24 procent 
av näringslivets sysselsättning. Störst ökning skedde i företag kontrollerade 
från Storbritannien, Danmark, Norge och Luxemburg. Sammantaget 
dominerar företag från EU-länderna, men USA är det största enskilda 
ägarlandet med 107 000 anställda. Institutet för tillväxtpolitiska studier, 
Utländska företag 2007, pressmeddelande 7/7. www.itps.se 
 

Hur farlig är globaliseringen? 
Globaliseringen har gjort att de så kallade produktionsfaktorerna har blivit 
mer rörliga. De har därmed gett en ökad avkastning och lett till att fler länder 
har byggt upp en modern industri. Detta har ökat den ekonomiska tillväxten. 
Men globalisering är ingenting nytt, den tog fart redan på 1800-talet och ledde 
då till stora samhällsförändringar. Dessa kan ha bidragit både till världskrig 
och växande protektionism som följde under 1900-talets första hälft.  
Nu är frågan om våra tiders globalisering riskerar att leda till liknande 
reaktioner. Det frågar sig författaren Lennart Schön i en underlagsrapport till 
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Globaliseringsrådet. Globaliseringsrådet, Markandsintegration och 
teknisk förändring- globalisering i en historisk analys. 
Utbildningsdepartementet pressmeddelande 18/6. www.regeringen.se 
 

Inhemsk konkurrens mer än globalisering 
Globaliseringen betyder inte så mycket som det brukas sägas när svenska 
företag minskar sin personal. Neddragningar och sysselsättningsdynamik 
beror mer på hur konkurrensen inom landet ser ut. Om det blir fler nya företag 
och fler småföretag ställer det högre krav på omställning av ekonomin  
och påverkar sysselsättningen mer. Globaliseringens effekter varierar mellan 
olika branscher men de är i regel mindre än det som sker som en följd av  
de nationella förhållandena. Det är några av slutsatserna i ITPS´ bilaga  
till regeringens långtidsutredning. Finansdepartementet, bilaga till 
Långtidsutredningen, Permanent förändring- Globalisering, 
strukturomvandling och sysselsättningsdynamik. www.regeringen.se 

 
Bättre styrmedel inom miljöteknik 
Det behövs tydligare och mer långsiktiga styrmedel för att främja miljöteknik-
sektorn. Men man måste också beakta vad det kostar med sådana politiska 
styrmedel. Det kan bli dyrt, konstateras i en rapport som skrivits av en arbets-
grupp inom ITPS på uppdrag av Globaliseringsrådet. Rapporten visar  
att stimulanserna till branschen har ökat mycket på senare år men att 
samordningen mellan aktörerna inte är så bra. Omsättning och export har ökat 
kraftigt medan det inte har blivit så många nya jobb. Mest har skett inom 
avfallshantering, energi och klimat samt byggande och boende. Institutet för 
tillväxtpolitiska studier, Svensk miljöteknik- en kartläggning av aktörer, 
marknader och konkurrenter, pressmeddelande 19/6. www.itps.se 
 

Goda framtidsutsikter för Sverige 
Framtidsutsikterna för Sverige och särskilt Stockholmsregionen är goda. Det 
är resultatet av en ranking av regioner och länder som gjorts av ett tyskt 
undersökningsinstitut. 285 regioner har undersökts i fråga om 24 indikatorer 
som mäter demografi, näringsliv, arbetsmarknad, utbildning, forskning, klimat 
och hälsa. Island hamnade då i topp med Stockholm som tvåa och Oslo som 
trea. Av de åtta regioner som Sveriges delats in i ligger Västsverige, Syd-
sverige och Småland bland de 38 bästa. I rankingen av länderna kommer 
Island etta före Schweiz och Sverige. De svenska styrkorna anses framför allt 
vara jämställdheten, integrationspolitiken och innovationskraften. 
Berlininstitutet för befolkning och utveckling, Die demografische 
Zukunft von Europa. www.berlin-institut.org 
 

Tre av fyra villiga att flytta 
Tre av fyra i arbetsför ålder kan tänka sig att flytta till andra länder för att få 
ett bättre jobb och mer betalt. Det visar en undersökning som bemannings-
företaget Manpower har gjort bland 31 000 personer i 27 länder. Framför allt 
är de under 30 år villiga att flytta och de länder som lockar mest är USA, 
Västeuropa, länderna vid Persiska viken och Australien. Men var tredje 
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tillfrågad säger sig vara villig att flytta vart som helst. Än så länge är det dock 
förhållandevis få som lever och jobbar utanför sina hemländer. De är bara 
cirka tre procent av världens befolkning eller 190 miljoner människor. 
Av svenskar som svarat på enkäten säger 60 procent att de kan tänka sig at 
flytta, helst till Norge, USA och Storbritannien. Svenska arbetsgivare visar i 
sina svar dock mindre oro för utflyttning än arbetsgivare i andra länder. 
Manpower, pressmeddelande 27/6. www.manpower.se 
 

Sysselsättning ökar trots lågkonjunktur 
Trots allt tal om lågkonjunktur så ökade antalet sysselsatta det andra kvartalet 
i år jämfört med förra året med 81 000 personer eller 1,8 procent. Framför allt 
ökade antalet fast anställda som blev 123 000 personer eller 3,7 procent fler. 
Vikariat och tidsbegränsade anställningar blev färre för andra kvartalet i rad. 
Antalet arbetade timmar ökade med 2,3 procent. Statistiska centralbyrån, 
Arbetskraftsundersökning 2:a kvartalet 2008 27/8. www.scb.se 
 

Arbetslösheten ökar mest bland unga 
När arbetslösheten nu ökar så drabbar det framför allt ungdomar. Det framgår 
av nya siffror från Arbetsförmedlingen. Varslen har ökat med 60 procent i år 
jämfört med förra året. I juli rapporterades 31 procent färre jobb än samma 
månad 2007. De arbetslösa var 143 000 vilket är 2,9 procent av arbetskraften. 
Arbetsförmedlingen, Arbetsmarknadsläget i juli 2008, pressmeddelande 
12/8. www.arbetsformedlingen.se 
 

Byråkratin fortfarande tung för företag 
Regeringens ambition att minska regelbördan för företagen har inte uppnåtts. 
Sedan 2006 har näringslivets kostnader för administration i stället ökat med 
1,96 miljarder till nära 100 miljarder kronor. Det visar en uppföljning som 
Nutek har gjort på regeringens uppdrag och som för första gången omfattar 
alla 18 regelområden. Enkäterna med företagarna visar att kostnaderna 
framför allt har ökat inom finans- och kommunikationsområdet men även på 
skatteområdet.. Nutek menar att arbetet med nya regler och ändringar i 
befintliga regler nu måste prioriteras. Nutek pressmeddelande och DN 
Debatt 27/6. www.nutek.se och www.dn.se 
 
 

Kort & Gott 
• Exportföretagen märker av de dystra tiderna och Exportrådets 

Exportchefsindex sjönk under det tredje kvartalet från 57,9 till 51,9 
och väntas sjunka ytterligare. Framför allt de små och medelstora 
företagen har märkt av nedgången hittills. Trots allt finns det 
ljusglimtar som att marknaden i USA inte längre försämras. 
Exportrådet, Exportchefsindex EMI-index, augusti. 
www.swedishtrade.se 
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• Regioner med ett rejält mått av självstyre och en tillräcklig  
funktionell storlek är bra för tillväxten. Men det krävs en  
bra samordning mellan staten och regionerna vilket behöver  
förbättras i Sverige. Det här visar en forskningsgenomgång som  
gjorts av ITPS. ITPS, Tillväxtpolitisk utblick nr 4. www.itps.se 
 

• Regeringen har utsett Volvochefen Leif Johansson för att leda  
en ny en Teknikdelegation som ska försöka öka ungdomars  
intresse för att studera matematik, teknik och it. Utbildnings- 
departementet pressmeddelande 24/7. www.regeringen.se 
 

• Dagens studenter väljer i ökad utsträckning bort utbildningar inom it 
och teknik för att de säger sig vilja jobba med människor. Nära hälften 
av de 2000 tillfrågade studenterna säger sig vara intresserade  
av området men tror felaktigt att man inom it och teknikyrken  
bara sitter ensam vid en dator. Manpowers Work  
Lifundersökning, pressmeddelande 22/8. www.manpower.se 
 

• Det penningpolitiska läget är svårbedömt och Riksbanken skulle 
egentligen både behöva gasa och bromsa. Det sa vice riksbankschefen 
Svante Öberg i sitt tal vid den kommunalekonomiska mässan i Malmö 
härom veckan. Riksbanken pressmeddelande 21/8. www.riksbank.se 
 

• Tillväxten i den svenska tjänstesektorn föll under årets två  
första kvartal med 3,1 respektive 2 procent jämfört med året innan. 
Almega, Tjänsteindikator 2:a kvartalet 2008. www.almega.se 
 

• Sveriges ekonomi växte under andra kvartalet bara med 0,7  
procent jämfört med året innan. En anledning är enligt analytiker  
en växande import. Produktiviteten sjönk med 1,3 procent totalt  
och med 1,9 procent i näringslivet. Statistiska centralbyrån 
Nationalräkenskaper andra kvartalet 2008. www.scb.se 
 

• Också i Stockholm försvagas konjunkturen även om den ännu är rätt 
stark med en växande sysselsättning. Stockholm handelskammare 
Konjunkturbarometern för andra kvartalet, pressmeddelande 7/8. 
www.chamber.se 
 

• Under årets första sju månader gick 2 947 företag i konkurs i landet 
vilket var en ökning med 68 jämfört med 2007. Mest ökade de inom 
den privata tjänstesektorn, visar siffror från kreditupplysningsföretaget 
UC. UC, Konkursstatistik juli 2008, pressmeddelande 6/8. 
www.uc.se 
 

• Många invandrare startar egna företag inom handeln och en stor  
del av dem gör det utan banklån. Svensk Handel, Flit nytänkande 
och egna pengar, pressmeddelande 18/8. www.svenskhandel.se 
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• 49 procent av landets företagare tycker inte att regeringen har gjort det 
lättare att starta företag och många är missnöjda med alliansens 
näringslivspolitik. 53 procent anser att socialdemokraterna har blivit 
mer välvilligt inställda till företag men sju av tio tror inte att de skulle 
genomföra några särskilda förbättringar om till skulle ha regerings-
makten. Svenskt Näringsliv, Näringspolitikens nästa steg- från 
anslagsstyrning till framsynthet. Pressmeddelanden 17/6 och 9/7. 
www.svensktnaringsliv.se 
 

• Företagarna i Sverige, Danmark och Norge tror att det blir sämre tider 
men mer som en avmattning än en djup lågkonjunktur. Det är också 
flera av dem som är positiva än negativa om framtiden, visar 
ekonomiföretaget Mamuts enkät bland 1 800 företagsledare. Mamuts 
Skandinaviska företagsbarometer 10/6. www.mamut.com 
 

• 56 procent av riskkapitalbolagen anser att miljöteknik är den 
intressantaste branschen för investeringar under de närmaste åren. 
Svenska Riskkapitalföreningen, Riskkapitalbolagens aktiviteter 
och finansiering i tidiga skeden- första kvartalet 2008. 
www.svca.se 
 

• Den totala finansieringen i de regionala tillväxtprogrammen 2007 
uppgick till 14,8 miljarder kronor. Det visar utvärderingen av Nutek 
som anser att det processorienterade arbetet med att samordna insatser 
för näringslivets behov måste utvecklas. Nutek, Vad kan vi lära av 
länens RTP-utvärderingar? Pressmeddelande 27/8. www.nutek.se 
 

• Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Skatteverket ska  
hjälpa nyföretagare. De ska ge vägledning och stöd till nya  
företagare vid så kallade nystartskontor. Det vill Nutek som  
har inbjudit nio orter i landet att vara med i starten av projektet. 
Nutek, Nystartskontoret- stöd och vägledning för att starta  
och driva företag, pressmeddelande 2/7. www.nutek.se 
 

• Vård och omsorg behöver mycket kringtjänster som kan erbjudas av 
innovativa företag. Det här har utvecklats snabbt i Nederländerna och 
Spanien visar en studie som gjorts av Nutek som menar att Sverige kan 
lära av andra länder. Nutek pressmeddelande 8/8. www.nutek.se 

 
 
 


