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 I 

SAMMANFATTNING 

 

 

 

 

Den nationella trenden är idag att den ekonomiska aktiviteten koncentreras till några få 

geografiska områden. Dessa representeras i huvudsak av storstadsområdena. Andra 

regioner som under stora delar av 1900-talet har haft en tillväxt- och befolkningsmässigt 

positiv utveckling, har under den senare delen av 1900-talet vänt denna till en negativ 

utveckling. Ett sådant område är Norrbottens län. Uppsatsens syfte är dels att med 

teorierna som gemensamt bildar den Nya ekonomiska geografin, förklara de fördelar 

som återfinns för hushåll, konsumenter och företag vid en koncentration av ekonomisk 

aktivitet. Dels syftar uppsatsen till att undersöka om det funnits tendenser till en ökad 

koncentration av den ekonomiska aktiviteten i Norrbottens län. För att besvara det 

senare syftet används statistisk över befolkningsutvecklingen och utvecklingen av 

förvärvsarbetare under åren 1980 till 2001, samt utvecklingen av arbetsställen i länet 

under åren 1980 till 2002. Det som framkommit av den senare undersökningen är att det 

funnits tendenser till en koncentration av den ekonomiska aktiviteten i länet. Det är i 

huvudsak till Luleåkommun, Piteåkommun samt närliggande kommuner till dessa, som 

den ekonomiska aktiviteten i länet har koncentrerats under tidsperioden. Den 

ekonomiska förklaringen till detta är de interna och externa skalfördelar som en 

koncentration av ekonomisk aktivitet ger upphov till. Dessa effekter ökar med nivån av 

koncentration, det vill säga storleken av den lokala marknaden.  
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ABSTRACT 
 

 

 

 

The national trend today is that the economic activity tends to concentrate to a few 

geographical areas. These are mainly represented by the metropolitan areas. Other areas 

that during the greater parts of the 20th century have had a positive growth and 

population development, have seen this development change to a negative one during 

the later parts of the 20th century. An area like that is Norrbotten county. The purpose of 

this study is firstly, using the theories that form the New Geographic Economy, to 

explain the economic advantages that households, consumers, and companies face with 

a concentration of the economic activity. Secondly, it is to examine if there have been 

any tendencies leaning toward a more concentrated economic activity in Norrbotten 

county. To answer the latter of the two purposes raised in this study, statistical data of 

the development of the population and the development of the gainfully employed 

during the years 1980 to 2001 in Norrbotten county are being used. The development of 

the number of working places during the years 1980 to 2002 in Norrbotten county is 

also being used. The conclusion of the second of the two issues is that there have been 

tendencies to a concentration of the economic activity in the county. It is mainly to 

Luleå municipality, Piteå municipality and other nearby municipalities that the 

economic activity has concentrated during the relevant period of time. The economic 

explanation to this is the internal and external economics of scale that a concentration of 

the economic activity gives rise to. These effects increase with the level of 

concentration, in other words the size of the local market. 
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Kapitel 1 

INLEDNING 

 

 

 

 

I slutet av 1800-talet och under stora delar av 1900-talet har Norrbotten som region haft 

en positiv utveckling tillväxtmässigt sett. Detta har till stora delar berott på regionens 

tillgångar på naturresurser som järnmalm och vattenkraft. Dessa naturresurser kunde 

tidigare inte nyttjas på ett effektivt sätt med anledning av både tekniska och naturliga 

hinder. Tekniska innovationer gjorde dock att ett järnvägsnät kunde byggas ut och 

denna utbyggnad gav till resultat att de malmtillgångar, som främst återfanns runt 

Kiruna, snabbt och ekonomiskt lönsamt kunde komma ut till marknaden. Utbyggnaden 

av vattenkraften har också varit en viktig del i Norrbottens utveckling. Byggandet av ett 

vattenkraftverk i Porjus vid Luleälven gav inte bara den nödvändiga elektriciteten till 

järnvägen, utan gjorde även att stora delar av regionen blev elektrificerade. Som en 

reaktion av dessa moderniseringar följde en utbyggnad av industrier och tillverkning i 

regionen som pappers- och cellulosaindustrin, samt industri kring hanteringen av 

järnmalm (Lindström & Forslund, 1993).  

 

Denna industriella utveckling kulminerade i slutet 1960-talet. Luleås folkmängd hade då 

från år 1940 till 1965, mer än fördubblats (Westlund, 1999). Befolkningsutvecklingen 

har sedan denna period överlag varit positiv för länet (Bilaga 1). Men under senare år 

har det emellertid skett en betydande befolkningsminskning i Norrbottens län. Denna 

negativa trend har delats av mindre tätorter runt om i landet och övriga nordliga delar av 

Sverige. Norrbotten har dessutom under de senaste åren uppvisat en av landets svagaste 

tillväxttakter (Nutek R, 1999:28). Den negativa befolkningsutvecklingen i de berörda 

områdena har följts av att andra delar av landet vuxit befolkningsmässigt. Dessa 

områden återfinns huvudsakligen i eller omkring storstadsområdena (Axelsson, 2000). 

Varför sker då denna utveckling? Det vill säga att varför stora lokala marknader 

framförallt ur ett befolkningsperspektiv växer medan mindre lokala marknader, som 

stora delar av norra Sverige, har en negativ befolkningsutvecklingstrend. Ifall en sådan 

utveckling kan studeras på nationell nivå i Sverige, kan då liknade iakttagelser göras på 

regional nivå inom Norrbottens län? Huruvida utvecklingen i regionen följer det nutida 
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nationella mönstret i form av att befolkning och företag blir alltmer koncentrerade. Med 

andra ord en ökad koncentration av ekonomisk aktivitet. 

 

1.1 Syfte 

Uppsatsens syfte är dels att undersöka om det finns tendenser som pekar på en ökad 

koncentration av den ekonomiska aktiviteten i Norrbottens län. Dels vilka fördelar, 

enligt nationalekonomisk teori, som återfinns för hushåll, konsumenter och företag vid 

en koncentration av ekonomisk aktivitet.  

 

1.2 Metod 

För att undersöka de fördelar som återfinns för hushåll, konsumenter och företag vid en 

koncentration av ekonomisk aktivitet, kommer de teorier som gemensamt bildar den 

Nya ekonomiska geografin att användas. Dessa teorier bildar grunden för de fortsatta 

delarna av uppsatsen. Frågan om det skett en koncentration av den ekonomiska 

aktiviteten i Norrbottens län utreds med hjälp av statistik som berör 

befolkningsutvecklingen 16-65 år, utvecklingen av antalet arbetsställen samt 

utvecklingen av antalet förvärvsarbetare i regionen. Dessa tre delar sammanställs, 

tillsammans med den teoretiska diskussionen, i den avslutande delen av uppsatsen där 

uppsatsens syfte besvaras. 

 

1.3 Disposition 

Uppsatsen fortsätter med ett teoriavsnitt om den Nya ekonomiska geografin. Avsnittets 

inledning förklarar bakgrunden och hörnpelarna inom ämnet. Efter den inledande delen 

delas avsnittet upp i koncentrations- och spridningskrafter. Tyngdpunkten kommer att 

ligga på koncentrationskrafterna men spridningskrafterna ges även ett utrymme för att 

få en helhet i teorin. En kort sammanfattning görs i slutet av avsnittet. 

 

Efter teoriavsnittet behandlas utvecklingen i Norrbottens län där denna förklaras med 

statistik som berör befolkningsutveckling, utvecklingen av arbetsställen samt 

utvecklingen av förvärvsarbetare. Dessa delar kan tillsammans sägas representera hur 

den ekonomiska aktiviteten i Norrbottens län har utvecklats. 

 

Uppsatsen avslutats med att redogöra om det återfinns tendenser som tyder på att den 

ekonomiska aktiviteten i Norrbottens län har blivit alltmer koncentrerad, samt den 

teoretiska förklaringen bakom detta. 
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1.4 Avgränsningar 

Syftet med teoridelen är att sammanfatta de mest väsentliga delarna ur den Nya 

ekonomiska geografin. På grund av detta utelämnas en närmare studie av de specifika 

teoretiska modellerna som gemensamt bildar den Nya ekonomiska geografin. 

 

En naturlig avgränsning kring Norrbottens län görs i den empiriska delen av uppsatsen. 

De årtal som används i befolkningsutvecklingen och utvecklingen av förvärvsarbetare 

sträcker sig från år 1980 till 2001. I utvecklingen av arbetsställen används åren 1980 till 

2002. Denna indelning av årtal beror på att fullständig statistik av antalet arbetsställen 

endast kan erhållas från 1980 och framåt i tiden. Den övriga statistiken har därför 

anpassats till detta för att få en tydlig bild av utvecklingen av den ekonomiska 

aktiviteten i länet. Indelningen i ålder, 16-65 år, i befolkningsutvecklingen har gjorts på 

grund av att individer i denna åldersgrupp kan antas vara den arbetsföra delen av 

befolkningen. 

 

1.5 Tidigare forskning 

I rapporten Regional dynamik vid Bottenviken (Lundgren och Ylinenpää, 2000) jämförs 

samhällsutvecklingen i Norrbotten och Luleå med finska Norra Österbotten och staden 

Uleåborg, under åren 1970 till 1997. Av rapporten framgår det att Norra Österbotten 

och Uleåborg har ökat sin folkmängd med 20 respektive 60 procent, medan Norrbotten 

och Luleå endast har ökat sin folkmängd med 3 respektive 21 procent. En viktigt orsak 

till detta beror enligt författarna på att Uleåborgregionen karaktäriseras av kluster av 

företag inom snabbväxande branscher, medan Luleå och Norrbotten i större 

utsträckning domineras av mogna branscher. 
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Kapitel 2 

DEN NYA EKONOMISKA GEOGRAFIN 

 

 

 

 

Koncentration av ekonomisk aktivitet betyder att företagens produktion och hushållens 

konsumtion koncentreras till ett avgränsat geografiskt område. Historiskt sett har de 

teorier som behandlat var och varför ekonomisk aktivitet är lokaliserad där den är, inte 

väckt något större intresse inom nationalekonomin som helhet. Det är först under senare 

år som detta område har börjat uppmärksammas allt mer. Denna utveckling beror på att 

det framställts nya teoretiska verktyg som givit mer tyngd och trovärdighet inom 

området. Detta har utvecklats sig till det man kallar för den Nya ekonomiska geografin 

(Fujita, Krugman & Venables, 1999). 

 

Det stora problemet med att bilda teorier inom ekonomisk geografi har varit antagandet 

om ökad skalavkastning. Detta antagande leder då oftast till att en situation med 

fullständig konkurrens inte uppfylls, och att det därmed inte återfinns jämvikter i de 

teoretiska modellerna inom ämnet. På grund av detta har den ekonomiska teorin 

traditionellt sett antagit en konstant skalavkastning. Med detta antagande blir det dock 

svårt att förklara varför företag har en tendens att koncentrera sig till kluster som 

exempelvis i Silicon Valley i USA, och den svenska motsvarigheten i Kista utanför 

Stockholm. Att företag har tendenser till detta måste då bero på att det finns fördelar 

med att ligga nära varandra, troligtvis i form av ökad skalavkastning. I nästan alla 

teoretiska modeller inom den Nya ekonomiska geografin använder man sig därför inte 

av antagandet om fullständig konkurrens. Det som antas i teorin är istället en modell av 

en monopolistisk konkurrens framtagen av Dixit-Stiglitz (ibid.). 

 

Med en konstant skalavkastning skulle det mest logiska vara ett scenario där den 

ekonomiska aktiviteten är jämt utspridd. Det skulle uppstå en situation med en så kallad 

”backyard-capitalism”. För en närmare förklaring av begreppet så kan jordytan antas 

bestå av en enda homogen massa. Det existerar transportkostnader och konstant 

skalavkastning. I en sådan omgivning finns det inga incitament till en koncentration av 

ekonomisk aktivitet. Det mest logiska är då att sprida ut den ekonomiska aktiviteten så 

att den är jämnt fördelad över hela jordytan. På så vis undviks de transportkostnader 
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som antogs tidigare. I en sådan värld så skulle det inte existera städer eller byar utan 

endast självförsörjande familjejordbruk (Krugman, 1995).  

 

Jorden är dock inte en enda homogen massa, det existerar skillnader i till exempel 

fördelningen av naturresurser runt om i världen. Men denna förklaring får svårt att 

bevisa, som nämnts ovan, varför många företag tycks vilja samla sig till ett och samma 

geografiska område. Vidare får förklaringen om ojämn fördelning av naturresurser svårt 

att förklara varför det existerar städer som till exempel New York och Los Angeles. Det 

är osannolikt att det finns sådana betydande naturresurser som skulle kunna tänkas 

förklara uppkomsten av dessa stora städer (ibid.). 

 

De teoretiska verktygen, som hämtats från industriell organisation, internationell handel 

och ekonomisk tillväxt, har skapat hanterbara modeller av konkurrenssituationer när det 

råder ökad skalavkastning. Detta har lett till att de tekniska hinder, som har varit 

orsaken till den skepsis som existerat mot ekonomisk geografi, till stor del försvunnit 

(Fujita, Krugman & Venables, 1999). Den nya ekonomiska geografin är starkare knuten 

till ekonomisk teori än tidigare traditionella teorier om lokalisering av ekonomisk 

aktivitet. Teorin grundar sig på flera empiriska studier som med hjälp av ekonometriska 

verktyg skapat starkt grundade slutsatser (Huriot & Thisse, 2000). 

 

Den kanske viktigaste frågan som man vill få besvarad inom den nya ekonomiska 

geografin är varför det existerar en koncentration av ekonomisk aktivitet. Det måste 

finnas ekonomiska fördelar med själva samlokaliseringen. Denna fördel grundar sig då, 

som tidigare nämnts, på antagandet att det existerar ökad skalavkastning. 

Huvuduppgiften för den nya ekonomiska geografin har varit att från grunden förklara 

denna tilltagande skalavkastning med hjälp av olika modeller. Ur dessa modeller har det 

framkommit att det existerar olika typer av krafter som verkar för en koncentration av 

ekonomisk aktivitet. Dessa motverkas samtidigt av krafter som verkar åt motsatt håll 

(Fujita, Krugman & Venables, 1999).  

 

Den geografiska lokaliseringen av ekonomisk aktivitet kan då sammanfattade beskrivas 

som ett samspel av dessa två krafter. Den ena är koncentrationskrafter, eller 

centripetalkrafter, som samlar ihop ekonomisk aktivitet till kluster, städer och liknande 

företeelser (Krugman, 1995). Den andra är spridningskrafter, eller centrifugalkrafter, 

som sprider ut ekonomisk aktivitet. Den slutliga geografiska lokaliseringen av 
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ekonomisk aktivitet är en jämvikt mellan krafterna, där konsumenter och företag inte 

kan hitta någon bättre geografisk placering (Huriot & Thisse, 2000). Historiskt sett har 

det varit vanligare att spridningskrafterna dominerat lokaliseringen av ekonomisk 

aktivitet. Massutvandringen från Europa till Nordamerika är ett exempel på detta. 

Koncentration av företag och hushåll kan i detta historiska perspektiv ses som en 

relativt ny företeelse (Tson Söderström, 2001). 

 

De följande avsnittens syfte är att redogöra för dessa två krafter. Tyngdpunkten kommer 

att ligga på koncentrationskrafterna eftersom dessa spelar en huvudroll inom den nya 

ekonomiska geografin. Men all ekonomisk aktivitet är inte koncentrerad till en och 

samma punkt, därför kommer spridningskrafterna att till viss del förklaras och på vilket 

sätt de motverkar koncentrationskrafterna. 

 

2.1 Koncentrationskrafter 

Koncentrationskrafterna kan enkelt sägas vara de fördelar som återfinns för företag och 

konsumenter att ligga samlade i ett avgränsat geografiskt område. Dessa fördelar 

grundar sig på hur företag internt gynnas av en större och mer koncentrerad marknad, 

och dels på vilka externa fördelar som återfinns mellan företag vid en koncentration av 

ekonomisk aktivitet. 

 

2.1.1 Interna skalfördelar 

För nästan alla företag gäller det ekonomiska förhållandet att produktionens skala och 

dess styckkostnader är fallande. Det finns så att säga fördelar med en stor produktion 

som kan översättas med interna skalfördelar. En ökad produktion leder till minskade 

kostnader per tillverkad enhet vilket i sin tur leder till ökade vinster för företagen. Detta 

innebär en ökad skalavkastning för företaget. (Brakman, Garretsen & Marrewijk, 2001). 

Figur 2.1 visar detta samband grafiskt där ett företag på kort sikt har en fast 

produktionsskala, i grafen benämnt Skala 1 och 2, med kortsiktiga marginal- och 

genomsnittskostnader, SRMC och SRAC. Genom att ett företag fördubblar sin 

produktion från 10000 enheter till 20000 enheter sjunker företagets kostnad per 

tillverkad enhet. På långsikt har ett företag möjlighet att ändra sin produktionsskala 

vilket leder till en långsiktig genomsnittlig kostnad, i grafen benämnd LRAC (Case 

m.fl., 1999). 
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Figur 2.1 Ökad skalavkastning 
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Källa: Case, m.fl., 1999 
Egen bearbetning 
 

Grunden för resonemanget är att det existerar en fast produktionsresurs vid tillverkning 

och denna ger upphov till en fast kostnad. Den fasta produktionsresursen, som till 

exempel kunskaper, förbrukas inte oavsett hur mycket den används. Kostnaden för 

denna är således konstant oavsett produktionsnivå (Liljeström & Strömqvist, 2000). 

Detta resonemang leder automatiskt till en situation med ofullständig konkurrens 

eftersom interna skalfördelar tyder på marknadsstyrka (Brakman, Garretsen & 

Marrewijk, 2001).  

 

Huvuddelen av företagens fasta kostnader är teknologiskt betingade som till exempel 

kostnader för produktutveckling. Men det finns även andra faktorer som ger upphov till 

företagens fasta kostnader som till exempel arbetskraft, lokalhyror och, som tidigare 

nämnts, kunskap (Liljeström & Strömqvist, 2000).  

 

För att ett företag ska kunna åtnjuta ökad skalavkastning i produktionen måste de möta 

en efterfrågan som är tillräckligt stor för att detta ska bli möjligt. Är efterfrågan för liten 

i förhållande till företagets skala blir det inte lönsamt att producera. Företaget väljer då 

att inte lokalisera sig i ett område med denna efterfrågan, utan söker sig istället till en 

större marknad. I en större marknad stämmer möjligtvis efterfrågan bättre överens med 

den produktionsvolym som företaget är tvungna att ha för att det ska bli lönsamt att 

producera sina varor. En ännu större efterfrågan kan leda till att ännu fler företag söker 

sig till det område som det första företaget sökte sig till (ibid.).  
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En marknad som möter en stor efterfrågan har en större marknadspotential än en 

marknad som möter en mindre efterfrågan. Med marknadspotential menas storleken på 

den egna marknaden men även närheten till andra marknader. Är den egna marknaden 

stor är också efterfrågan från denna stor. Är denna marknad i närheten av andra 

marknader kan deras efterfrågan till viss del tas upp av den första marknaden (Dicken & 

Lloyd, 1990). Denna efterfrågan kommer från hushåll, konsumenter och företag 

(Liljeström & Strömqvist, 2000).  

 

Företag vill etablera sig på platser med stora geografiska marknadspotentialer på grund 

av de interna skalfördelar som återfinns i produktionen. Detta skapar ett cirkulärt 

kumulativt samband. Företag med interna skalfördelar söker sig till områden som har 

stora marknader och marknaderna blir större därför att företagen söker sig dit. En större 

marknad leder till en större marknadspotential och förloppet fortsätter (ibid.). 

Sambandet visas grafiskt i figur 2.2. 

 

Figur 2.2 Det cirkulära kumulativa sambandet 

 
 

 

 

 

 

 
Källa: Liljeström & Strömqvist, 2000,  
Egen bearbetning 
 

Ett alltmer kunskapsberoende näringsliv ökar också troligtvis förekomsten av interna 

skalfördelar. Med ett näringsliv som är kunskapsberoende så ökar mångfalden av 

efterfrågan på specialiserade varor och tjänster vilket förstärker effekten av de interna 

skalfördelarna (ibid.).  

 

2.1.2 Externa skalfördelar 

De interna skalfördelarna som ett företag möter förklarade innan hur en koncentration 

av ekonomisk aktivitet kan uppkomma. Det finns även en annan förklaring till varför 

ekonomisk aktivitet koncentreras, nämligen externa skalfördelar. Skillnaden mellan 

dessa två är att interna skalfördelar existerar inom företag medan externa skalfördelar 

existerar mellan företag.  
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Externa skalfördelar leder lätt till en förtätning. Om skalfördelar sträcker sig över alla 

näringsgrenar leder det till en generell geografisk koncentration. Om fördelarna 

begränsas till enskilda branscher uppstår branschmässiga kluster. (Tson Söderström, 

2001).  

 

Idén om de externa skalfördelar som uppkommer när företag samlokaliseras är relativt 

gammal. Den går till tillbaka till den engelska ekonomen Alfred Marshall i slutet av 

1800-talet och början på 1900-talet (Huriot & Thisse, 2000). Till skillnad mot Marshall 

skiljs idag de externa skalfördelarna åt i två huvudgrupper, pekuniära och teknologiska 

externa skalfördelar (Krugman, 1995). Med pekuniära externa skalfördelar menas 

fördelar som uppstår genom den vanliga marknadsmekanismen (Huriot & Thisse, 

2000). Dessa fördelar är de positiva effekter som ett företag har på andra företag. 

Företaget skapar med sin närvaro en större marknad för slutprodukter, arbetskraft och 

kapital (Tson Söderström, 2001). Med teknologiska externa skalfördelar menas effekter 

som uppnås genom en icke-marknadsinteraktion. Dessa effekter påverkar den direkta 

nyttan för en individ eller ett företags produktion (Huriot & Thisse, 2000). För 

människan handlar effekterna om att vi uppsöker sociala miljöer, vilket bland annat är 

en orsak till städers förtätning. För företag handlar det om direkta positiva kopplingar 

mellan företag som till exempel mellan äppel- och biodling, samt kunskapsläckage 

(Tson Söderström, 2001).  

 

Pekuniära externa skalfördelar 

Varuhandel är ett exempel på en koppling via marknaden för slutprodukter. Butiker är 

beroende av en lokal kundkrets och kunder tar sig gärna till städer där det finns ett stort 

utbud av butiker. Den enskilda butiken tjänar då på att ligga nära andra butiker. Detta 

gör att fler kunder kommer till området för att handla, vilket andra butiker har nytta av 

(ibid.). 

 

Med IT-branschen kan en liknade koppling göras men med avseende på 

arbetsmarknaden. IT-företag är beroende av tillgång på ingenjörer. Dataingenjörer söker 

sig gärna till områden där det finns IT-företag. Ju fler IT-företag det finns inom ett 

område desto större kommer tillgången på ingenjörer vara. Lönsamheten för det 

enskilda företaget kommer därför att vara positivt relaterad till antalet företag (ibid.). 
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Sambandet med pekuniära externa skalfördelar och interna skalfördelar är relativt 

tydligt. Det cirkulära kumulativa sambandet som beskrevs i avsnittet om interna 

skalfördelar, är sannolikt ett samband mellan både pekuniära externa skalfördelar och 

interna skalfördelar. Det enskilda företagets interna skalfördelar transformeras till en 

ökad avkastning till området i helhet. Det blir ett komplexare samband än vad figur 2.1 

visade, som både tar hänsyn till företag och arbetskraft (Huriot & Thisse, 2000). 

Samlokaliserade företag drar inte bara till sig andra företag med 

samlokaliseringsfördelar, utan även omgivningsföretag. Detta betyder att insatsvaror 

och insatstjänster kan erbjudas till lägre kostnader och ofta bättre kvalitet. Detta kan i 

stort symboliseras med exemplet med varuhandeln ovan. Samlokaliserade företag 

attraherar även en specialiserad arbetskraft som i fallet med IT-företag och ingenjörer 

(Liljeström & Strömqvist, 2000). Förloppet kan även beskrivas som utgången av en så 

kallad ”snöbollseffekt”. Med det menas att fler och fler företag vill koncentrera sig på 

grund av olika faktorer som tillåter större diversifiering och större grader av 

specialisering i produktionsprocessen. Detta leder i sin tur till ett större utbud av 

produkter för konsumtion och lägre priser. När nya företag etablerar sig leder det till att 

arbetare söker sig dit på grund av att det är lättare för dem att hitta jobb som matchar 

deras kompetens och löneanspråk. Det blir ännu mer attraktivt för företag att etablera 

sig i regionen eftersom det blir lättare att hitta rätt kompetens bland arbetarna. Fler 

arbetare betyder också att antalet konsumenter, som köper företagens produkter, ökar i 

området (Huriot & Thisse, 2000).  

 

Teknologiska externa skalfördelar 

Inom de teknologiska externa skalfördelarna är det en effekt som kanske mer än andra 

har uppmärksammats. Denna är att utbyte av information företag emellan skapar en 

situation där koncentration av ekonomisk aktivitet blir till en fördel (Huriot & Thisse, 

2000). Detta utbyte av information, som oftast sker spontant, kan dels vara ofrivillig och 

dels en medveten kunskapsspridning (Liljeström & Strömqvist 2000). 

 

Att kunskapsspridning har en sådan viktig roll beror bland annat på att information 

karakteriseras av en viktig egenskap. Den användning som ett företag har av en viss 

information reducerar inte den nytta som andra företag kan tänkas ha av samma 

information. Utbyte av information genom kommunikation företag emellan skapar en 

extern effekt som har en positiv effekt för varje företag. Företag äger dessutom olika 

typer av information vilket gör att den positiva effekten ett utbyte av information utgör, 
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ökar med antalet aktörer. Vidare ökar kostnaden för att kommunicera med avstånd, 

vilket gör att det kostnadseffektivaste alternativet är att ligga koncentrerade till ett 

avgränsat geografiskt område. Att företag ligger nära varandra ökar dessutom kvaliteten 

på information. Det blir färre mellanhänder innan en bit av information kommer fram 

till varje företag (Huriot & Thisse, 2000). Den information som sprids avser framförallt 

produktionsteknik, produktegenskaper, underleverantörer, kunder och 

marknadsutveckling. Denna information kan hjälpa företag till en bättre effektivitet på 

kortsikt, men framförallt på långsikt (Liljeström & Strömqvist, 2000). 

 

Det finns olika betoningar på vilket sätt kunskapsöverföring mellan företag är som mest 

fördelaktig. En del hävdar att den viktigaste kunskapsöverföringen sker mellan företag 

inom samma bransch, medan andra hävdar att den sker mellan branscher. Det mest 

väsentliga är inte hur information sprids, utan att kunskapsspridningen gör en 

samlokalisering fördelaktig (ibid.). 

 

En viktig anmärkning med kunskapsspridning är att den även kan uppkomma vid 

fullständig konkurrens. De andra externa skalfördelarna kräver ofullständig konkurrens 

för att de ska verka (Brakman, Garretsen & Marrewijk, 2001). 

 

Kluster 

Som nämndes tidigare uppstår det så kallade kluster när företag i samma bransch 

lokaliserar sig i samma avgränsade geografiska område. Kluster karakteriseras som 

andra samlokaliseringar av skalekonomier men också av en ständig innovation och 

förnyelse av varor och tjänster. Företagens framgångar inom klustret beror på samspelet 

med den lokala omgivningen. I den lokala omgivningen ingår bland annat kunder, 

leverantörer, konkurrenter, universitet, myndigheter och organisationer. Det allmänna 

näringsklimatet i området spelar också en betydande roll för företagens möjligheter 

inom klustret (Tson Söderström, 2001).  

 

I stort delas de mikroekonomiska förutsättningarna för ett framgångsrikt och dynamiskt 

kluster in i fyra olika drivkrafter enligt ekonomen M. E. Porter. Den roll som 

kunskapsspridning spelar i samlokaliserade företag får ses som en övergripande effekt 

av dessa drivkrafter (ibid.). 
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Den första drivkraften tar upp strategier i företag och konkurrenssituationen mellan 

företagen. Konkurrens är viktigt för utvecklingen av nya produkter och effektivare 

produktionsprocesser. Den ger incitament till ständig förändring eftersom det inom ett 

kluster är relativt enkelt att få en inblick i de företag som är samlokaliserade. Visar ett 

företag upp framgångar i till exempel försäljning eller effektivitet i produktion, kopieras 

troligen dessa framgångsrika egenskaper av andra företag inom klustret. Detta är ett 

resultat av den så kallade ”spillover-effekten”, det vill säga att information läcker ut 

från företag på ett eller annat sätt. Hur företag tänker strategiskt är betydande för hur 

livskraftigt ett kluster ska bli. Ett långsiktigt tänkande i investeringar är därför av vikt 

(ibid.). 

 

Den andra drivkraften behandlar den lokala tillgången till allt mer avancerade och 

specialiserade produktionsfaktorer. Specialiserade färdigheter och kunskaper spelar idag 

en allt större roll och är en viktig faktor för klustrens attraktionskraft. Sådana 

specialiserade produktionsfaktorer skapas enskilt av företagen, vilket en framgångsrik 

klustermiljö bidrar till (ibid.). 

 

Den tredje drivkraften för ett dynamiskt kluster behandlar den lokala efterfrågan. 

Marknadens storlek, det vill säga storleken på efterfrågan, är viktig för företagens 

konkurrenskraft. Vidare är kvaliteten på denna efterfrågan av stor betydelse för 

företagens innovationskraft. Ställer företagens kunder hårda krav, tvingas företagen 

inom klustret att ständigt förbättra sina produkter. Detta leder långsiktigt till en fördel 

för företagen (ibid.).   

 

Den fjärde och sista drivkraften är närvaron och kopplingarna till företag inom likartade 

teknologier, samt till underleverantörer av specialiserade varor och tjänster. Ifall dessa 

företag är lokaliserade nära varandra kommer fördelar att uppstå i form av snabbare 

informationsflöde, konkurrens som manar fram utveckling, och ett gemensamt 

utvecklingsarbete (ibid.). 

 

Att det sker en globalisering av ekonomin betyder inte att de lokala marknaderna 

minskar i betydelse. Tillgång på specialiserad arbetskraft och närhet till konsumenter 

driver på utvecklingen och förnyelsen för företagen i klustret. Klustrets speciella 

egenskaper i form av den unika tillgången till viss kunskap, gör så att företagen får 

långsiktiga konkurrensfördelar. I ett globalt perspektiv uppstår inte sådana liknande 
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fördelar på grund av att information som sprids globalt inte är unik, den är mer allmänt 

känd än den inom klustret. Därför kan man säga att den lokala marknaden blir allt mer 

viktigare ju mer globaliserad ekonomin blir (ibid.). 

 

Slutsatsen om kluster är att företag koncentreras på grund av de fördelar som existerar 

vid en samlokalisering av företag inom samma bransch. En koncentration av företag 

inom en viss bransch lockar även dit en arbetskraft som har en liknande kompetens och 

kunskap som företagen inom klustret är i behov av. Det blir ett så att säga 

självförstärkande samband mellan kluster och lokalt specialiserade arbetsmarknader 

(Liljeström & Strömqvist, 2000). Detta förlopp är likt det som skapades genom den 

cirkulära kumulativa processen och kan visas grafiskt i figur 2.3. 

 

Figur 2.3 Självförstärkande samband mellan kluster och arbetsmarknader 

 
 

 

 

 

 

 

 
Källa: Liljeström & Strömqvist, 2000 
Egen bearbetning 
 

Sambandet förklarades innan av samspelet mellan IT-företag och ingenjörer. 

 

2.1.3 Sammanfattning av koncentrationskrafter 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att en koncentration av ekonomisk aktivitet är 

ett samspel mellan interna och externa skalfördelar. Det går inte särskilja dessa två 

effekter när en förklaring till varför ekonomisk aktivitet har egenskapen att 

samlokaliseras. Resultatet av denna koncentration kan vara uppkomsten av städer eller 

lokalisering av företag inom samma bransch eller mellan branscher. Den viktigaste 

iakttagelsen är dock antagandet om ökad skalavkastning som hela teoretiska 

resonemanget grundar sig på. Utan detta antagande blir det, som berörts innan, svårt att 

bevisa varför det existerar en koncentration av ekonomisk aktivitet. Om företagens 

produktion karakteriserades av en konstant skalavkastning skulle det inte ligga några 

fördelar i att vara just samlokaliserade. Undantaget från detta är dock 
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informationsutbytet mellan företag som kan uppkomma även vid en konstant 

skalavkastning. 

 

2.2 Spridningskrafter 

Som berördes i teoriavsnittets inledning bestäms en geografisk lokalisering av 

ekonomisk aktivitet utifrån samspelet av två krafter, koncentrations- och 

spridningskrafter. Om bara koncentrationskrafter verkade skulle det uppstå en situation 

där all ekonomisk aktivitet var samlat till ett och samma ställe. I verkligheten är det inte 

så, det finns olika städer, regioner och lokala marknader. Detta beror på att det finns så 

kallade spridningskrafter som motverkar koncentrationskrafterna. 

 

Inom ekonomisk geografi talar man i stort om tre typer av spridningskrafter; markpriser 

och pendling, immobila faktorer, trängsel och andra negativa externa effekter. De 

spridningskrafter som markpriser, pendling, trängsel och de andra negativa externa 

effekterna ger upphov till, uppkommer till följd av en koncentration av ekonomisk 

aktivitet (Fujita, Krugman & Venables, 1999).  

 

Människors trögrörlighet är en immobil faktor som grundar sig på att människor vill 

arbeta och bo på olika platser. Vissa människor vill arbeta och bo i storstadsområden 

medan andra vill arbeta och bo i glesare tätortsmiljöer. Människans val med avseende 

på boende verkar då som en spridningskraft eftersom efterfrågan därmed blir utspridd. 

Med en utspridd efterfrågan blir det mest lönsamt för de företag som karakteriseras av 

höga transportkostnader och dels mindre betydande skalfördelar att sprida ut sin 

produktion, så att de kan möta den utspridda efterfrågan (Liljeström & Strömqvist, 

2000). Ett exempel på när företag flyttar ut för att möta en spridd efterfrågan är de 

amerikanska företagens utveckling till globala aktörer. Många stora amerikanska 

företag hade nått en sådan utveckling i USA att en ytterligare expansion inom landet var 

omöjlig. Företagen var tvungna att se sig om utomlands för att hitta nya marknader där 

en ytterligare efterfrågan fanns (Tson Söderström, 2001). 

 

En annan typ av immobila faktorer är geografiskt orörliga resurser som till exempel 

naturresurser. Med naturresurser menas råvaror för industrin som exempelvis järnmalm 

men också närheten till naturen. Den sistnämnda har framförallt på senare tid har blivit 

en allt viktigare naturresurs för människan (Liljeström & Strömqvist, 2000). Dessa 

resurser är helt orörliga vilket har lett till att människor historiskt sett har varit tvungna 
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att flytta till dessa områden där de finns. Naturresurserna är dessutom i stort 

slumpmässigt fördelade över jordytan, vilket har verkat som en naturlig spridningskraft 

(Tson Söderström, 2001). Existerande byggnader i olika tätorter är också som en sorts 

geografisk orörlig resurs. Det blir billigare för företag och hushåll att använda sig av 

redan byggda lokaler och bostäder i de glesare tätorterna än att nyinvestera i dessa. En 

nyinvestering av lokaler och bostäder i de mer koncentrerade marknaderna är då oftast 

ett måste (Liljeström & Strömqvist, 2000). 

 

Markpriser och pendling är en annan spridningskraft. I områden med en hög 

koncentration av ekonomisk aktivitet är oftast kostnaderna för hyror och pendling större 

än i mindre marknader. Låga hyror och mindre kostnader för pendling skapar en 

motkraft till de fördelar som ligger i, för både företag och hushåll, att agera inom en mer 

koncentrerad marknad. För att denna spridningskraft ska få en betydande effekt måste 

hyreskostnaderna efterspegla efterfrågan. Om de mindre koncentrerade marknaderna 

har samma prisnivå på hyrorna som de mer koncentrerade, leder detta inte till en 

spridning utan till en ökad koncentration till de större marknaderna (ibid.).  

 

I en marknad som karakteriseras av en hög koncentration av ekonomisk aktivitet är det 

dels många företag och dels många hushåll som är lokaliserade inom ett relativt 

begränsat geografiskt område. Detta kan leda till negativa effekter av olika slag som 

begränsat fysiskt utrymme, begränsade lokala resurser, miljöföroreningar, hårt utnyttjad 

infrastruktur och en knapphet i byggnader av olika slag (Brakman, Garretsen & van 

Marrewijk, 2001). Glesare miljöer får då en fördel eftersom de saknar dessa egenskaper. 

Detta verkar också som en spridningskraft bort från större och mer koncentrerade 

marknader (Liljeström & Strömqvist, 2000).  

 

2.3 Sammanfattning av den nya ekonomiska geografin 

Det finns fördelar med att ekonomisk aktivitet koncentreras men samtidigt uppstår det 

krafter som motsätter sig en koncentration, det vill säga spridningskrafter. Den slutliga 

lokaliseringen av ekonomisk aktivitet är ett samspel mellan dessa två krafter.  

 

En viktig slutsats av denna teoridel är att storleken på en marknad verkar ha en 

avgörande betydelse för om företag och konsumenter väljer att lockas dit. Om en 

marknad är allt för liten kommer inte de externa och interna skalfördelarna att uppnås. 
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Om en marknad är alltför koncentrerad uppstår det naturliga spridningskrafter utifrån 

denna marknad som i vissa fall medför positiva effekter på omgivande områden. 
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Kapitel 3 

UTVECKLINGEN I NORRBOTTENS LÄN 

 

 

 

 

I denna del av uppsatsen kommer utvecklingen av befolkning, arbetsställen och 

förvärvsarbetare i Norrbottens län beskrivas med hjälp av statistiskt material. Avsnittet 

inleds med hur befolkningen i åldersgrupperna 16 till 65 år har utvecklats från 1980 till 

2001. Denna del av befolkningen antas vara den som är aktiv på arbetsmarknaden. Efter 

detta avsnitt beskrivs utvecklingen av regionens arbetsställen under 1980 till 2002. 

Slutligen beskrivs utvecklingen av förvärvsarbetare inom länet under den först nämnda 

tidsperioden. 

 

3.1 Befolkningsutvecklingen i Norrbottens län 

Norrbottens län har från 1980 till och med 2001 haft en relativt tydlig negativ 

befolkningsutveckling, som visas i figur 3.1. Denna negativa utveckling kan framförallt 

urskiljas i slutet av 1990-talet. Under 1980-talet och i början av 1990-talet var 

utvecklingen relativt konstant, då befolkningen endast minskade med några 

hundradelsprocent. Men från 1993 till 2001 minskade befolkningen i Norrbottens län  

 

Figur 3.1 Befolkningsutveckling Norrbottens län 16-65 år, 1980-2001 

Källa: SCB 
Egna bearbetningar 
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med 6,1 procent. Detta motsvarar en minskning med 10517 personer. Befolkningen i 

länet minskade totalt sett under perioden 1980 till 2001 med 10531 personer, vilket 

även detta ger en minskning med 6,1 procent. 

 

Trots denna negativa utveckling i Norrbottens län som helhet, har vissa kommuner i 

länet ökat sin folkmängd under tidsperioden. Dessa kommuner är Luleå-, Piteå- och 

Haparandakommun. Deras befolkningsutveckling från 1980 till 2001 visas i figur 3.2, 

3.3 och 3.4. 

 

Luleåkommun har som figur 3.2 visar i genomsnitt haft en positiv 

befolkningsutveckling i åldersgruppen 16 till 65 år. Från 1980 till 2001 ökade denna 

grupp med totalt med 3731 invånare, vilket motsvarar en ökning med 8,3 procent. Den 

största ökningen skedde under 1980-talet då befolkningen ökade med 4,8 procent. 

Därefter mattades den stigande trenden av något och från 1990 till 2001 ökade 

befolkningen med 2,7 procent.  

 

Figur 3.2 Befolkningsutvecklingen i Luleåkommun 16-65 år, 1980-2001 

Källa: SCB 
Egna bearbetningar 
 

Piteåkommuns befolkningsutveckling med avseende på åldersgruppen 16 till 65 har 

även som Luleåkommuns i stort varit positiv under perioden. Detta visas i figur 3.3.  

Totalt ökade befolkningen i Piteåkommun med 1752 invånare från 1980 till 2001. En 

ökning som motsvarar 7,4 procent. Denna ökning skedde främst under 1980-talet. 

Under större delen av 1990-talet hade Piteåkommun en negativ befolkningsutveckling. 
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Denna negativa utveckling avstannade dock under åren 2000 till 2001 och en ökning av 

befolkningen skedde. 

 

Figur 3.3 Befolkningsutvecklingen i Piteåkommun 16-65 år, 1980-2001 

Källa: SCB 
Egna bearbetningar 
 

Haparandakommun har uppvisat den starkaste befolkningsutveckling i Norrbottens län 

procentuellt sett, vilket figur 3.4 visar. Under perioden ökade Haparandakommun sin 

befolkning med 543 invånare inom den aktuella befolkningsgruppen. Detta motsvarar 

en ökning med 9,1 procent. Haparandakommuns utveckling visar liknade mönster som  

 

Figur 3.4 Befolkningsutvecklingen i Haparandakommun 16-65 år, 1980-2001 

Källa: SCB 
Egna bearbetningar 
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Piteåkommuns. Under 1980-talet och i början 1990-talet var det en positiv 

befolkningsutveckling. Denna positiva utveckling övergick sedan till en negativ under 

resten av 1990-talet. Under åren 2000 till 2001 ökade dock befolkningen i kommunen. 

 

De övriga kommunerna inom Norrbottens län har inte följt den relativt positiva trend 

inom befolkningsutvecklingen som Luleå-, Piteå- och Haparandakommun har uppvisat. 

I flertalet av länets kommuner har det överlag, från 1980 till 2001, skett stora 

befolkningsminskningar procentuellt sett. I tabell 3.1 visas samtliga av Norrbottens läns 

kommuners totala befolkningsförändring inom den berörda befolkningsgruppen. 

 

Av Norrbottens läns fjorton kommuner har som tidigare framgått att elva av dessa 

kommuner haft en negativ befolkningsutveckling från 1980 till 2001. Av dessa elva 

kommuner så har åtta kommuner haft en befolkningsminskning på drygt tjugo procent 

eller mer, där Överkalixkommun har haft den största procentuella minskningen med 

25,2 procent. Gällivare- och Kirunakommun har haft den högsta totala 

befolkningsminskningen på 4107 invånare respektive 4621 invånare. Tre kommuner har 

haft en befolkningsminskning på drygt tio procent eller mindre och skiljer sig därför 

något från de övriga kommunerna med en befolkningsminskning. Dessa tre kommuner 

är Boden-, Kalix-, och Älvsbynkommun med en befolkningsminskning på 3,0 procent, 

8,9 procent respektive 12,6 procent. 

 

Tabell 3.1 Befolkningsutvecklingen i Norrbottens läns kommuner 16-65 år, 1980-2001 

Kommun 1980 2001 Förändring Förändring i % 
Arvidsjaur 5300 4213 -1087 -20,5% 
Arjeplog 2572 1992 -580 -22,6% 
Jokkmokk 4547 3638 -909 -20,0% 
Överkalix 3222 2411 -811 -25,2% 
Kalix 12126 11047 -1079 -8,9% 
Övertorneå 3941 3186 -755 -19,2% 
Pajala 5497 4206 -1291 -23,5% 
Gällivare 16601 12494 -4107 -24,7% 
Älvsbyn 6082 5318 -764 -12,6% 
Luleå 44833 48564 3731 8,3% 
Piteå 24284 26036 1752 7,2% 
Boden 18499 17946 -553 -3,0% 
Haparanda 5992 6535 543 9,1% 
Kiruna 20006 15385 -4621 -23,1% 
Totalt 173502 162971 -10531 -6,1% 
Källa: SCB 
Egna bearbetningar 
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Totalt har de kommuner som har haft en negativ trend i sin befolkningsutveckling 

minskat sitt invånarantal med 16557 personer. De kommuner som har ökat sin 

befolkning har ökat denna med 6026 personer.  

 

3.1.1 Sammanfattning av befolkningsutveckling 

Det som har framgått relativt tydligt av befolkningsutvecklingen, i den aktuella 

befolkningsgruppen 16 till 65 år under tidsperioden 1980 till 2001, är att det ur ett 

befolkningsperspektiv har skett en viss tendens till en mer koncentrerad befolkning i 

Norrbottens län. Det är särskilt Luleåkommun som har vuxit i storlek men även andra 

närbelägna kommuner som Piteå- och Haparandakommun. Det kan då sägas att det skett 

en koncentration av befolkningen från inlandet ut mot kusten.  

 

Kommuner som ligger nära de kommuner som har haft en positiv 

befolkningsutveckling, har inte haft en lika stark negativ trend som andra kommuner. 

Dessa kommuner är Boden-, Kalix-, Älvsbynkommun. En förklaring till detta kan vara 

att kommunerna med en positiv befolkningsutveckling har en relativt stor 

marknadspotential. Denna relativt stora marknadspotential kan ha som effekt att de 

närbelägna kommunerna får del av den efterfrågan som finns inom kommunerna med 

en större marknadspotential. Detta kan resultera i till exempel fler arbetstillfällen i de 

närbelägna kommunerna. 

 

Att döma av att det ändock har skett en befolkningsminskning i länet som helhet kan 

tyda på att en del invånare i länet har lockats till andra lokala marknader. Det vill säga 

andra städer eller regioner. Dessa kan tänkas vara mer attraktiva ur ett individperspektiv 

på grund av att de kanske är större lokala marknader med en större marknadspotential 

än den som återfinns inom Norrbottens län. I dessa större lokala marknader finns det då 

troligtvis fler arbetstillfällen.  

 

Att det skett en befolkningsminskning totalt i länet kan även bero på andra faktorer som 

till exempel ett lägre födelsetal eller en ökad dödlighet bland befolkningen. 

 

Befolkningsgruppen som har analyserats representerar den grupp som mest troligt är 

aktiv på arbetsmarknaden. Gruppens minskning eller ökning i antal kan tydas med att de 

mindre lokala marknaderna inte är lika attraktiva som de större. Luleåkommun får då 

räknas som den största lokala marknaden på grund av att kommunen har det högsta 
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antalet invånare. Piteåkommunen är den näst största kommunen befolkningsmässigt sett 

och därmed länets näst största lokala marknad.  

 

3.2 Arbetsställenas utveckling i Norrbottens län 

Ekonomisk aktivitet innebär interaktion av arbetare/hushåll och företag/arbetsställen. 

För att kunna förklara den ekonomiska aktiviteten i Norrbottens län, studeras även 

arbetsställenas utveckling i regionen från år 1980 till 2002. Med arbetsställen menas på 

den eller de platser ett företag bedriver sin verksamhet. (Linder, 2001).  

 

Figur 3.5 visar hur arbetsställena har utvecklats i Norrbottens län under perioden 1980 

till 2002. Den kraftiga uppgången av antal arbetsställen från 1996 till 1997 beror på 

ändrade momsregler för företag. Företagen blev år 1997 momspliktiga från den första 

omsatta kronan, vilket ledde till en kraftig ökning av antal företag och därmed antal 

arbetsställen (Internet 1). På grund av denna ökning av antalet arbetsställen blir en 

jämförelse mellan åren 1980 till 2002 inte korrekt. Istället får en jämförelse mellan åren 

1980 till 1996 samt 1997 till 2002 göras för att få ett tillfredställande resultat. 

 

Figur 3.5 Arbetsställenas utveckling i Norrbottens län, 1980-2002  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: SCB, Länsstyrelsen i Norrbotten 
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med 1589 stycken, från 15576 arbetsställen år 1980 till 17165 arbetsställen år 1996. 

Detta motsvarar en ökning med 10,2 procent. 

 

Från 1997 till 2002 var utvecklingen av antalet arbetsställen som helhet svagt negativ 

för länet. Från år 1997 till 2000 minskade antalet arbetsställen med 2,9 procent. Den 

negativa trenden ersattes dock av en positiv under de två sista åren i perioden. Under 

dessa år ökade antalet arbetsställen med 2.2 procent. Den sammanlagda utvecklingen av 

antalet arbetsställen var, som ovan nämnts, dock negativ för länet. Antalet arbetsställen 

minskade med 215, vilket motsvarar en minskning av antalet arbetsställen med 0,8 

procent. 

 

Tabell 3.2 beskriver utvecklingen av antalet arbetsställen per kommun i Norrbottens län 

från år 1980 till 1996. Tabellen visar att av länets totalt fjorton kommuner har hälften av 

kommunerna haft en negativ utveckling av antalet arbetsställen och andra hälften en 

positiv utveckling. Bland de kommuner som uppvisade en negativ utveckling var det 

Pajalakommun som uppvisade den kraftigaste procentuella minskningen av antalet 

arbetsställen. Under perioden minskade antalet arbetsställen i kommunen med 26,5 

procent. Utöver Pajalakommun var det två andra kommuner som hade en minskning av 

antalet arbetsställen på över tio procent. Dessa kommuner är Arjeplog- och 

Övertorneåkommun.  

 

Tabell 3.2 Arbetsställenas utveckling i Norrbottens läns kommuner, 1980-1996 

Kommun 1980 1996 Förändring Förändring i % 
Arvidsjaur 604 561 -43 -7,1 
Arjeplog 470 414 -56 -11,9 
Jokkmokk 526 585 59 11,2 
Överkalix 400 361 -39 -9,8 
Kalix 1137 1 179 42 3,7 
Övertorneå 631 551 -80 -12,7 
Pajala 946 695 -251 -26,5 
Gällivare 1250 1 234 -16 -1,3 
Älvsbyn 584 574 -10 -1,7 
Luleå 3523 4 542 1019 28,9 
Piteå 1965 2 375 410 20,9 
Boden 1485 1 785 300 20,2 
Haparanda 664 718 54 8,1 
Kiruna 1391 1 591 200 14,4 
Totalt 15576 17165 1589 10,2 
Källa: SCB, Länsstyrelsen i Norrbotten. 
Egen bearbetning 
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Bland de kommuner som har haft en positiv utveckling av antalet arbetsställen är det 

Luleåkommun som har haft den mest påtagliga. Antalet arbetsställen i kommunen 

ökade under tidsperioden med 28,9 procent. Ytterligare två kommuner, Piteå- och 

Bodenkommun, hade under tidsperioden en ökning av antalet arbetsställen på över tjugo 

procent. Efter dessa tre kommuner så uppvisade Kiruna- och Jokkmokkommun en 

ökning av antalet arbetsställen på över tio procent.  

 

Trots att hälften av länets kommuner hade en negativ utveckling av antalet arbetsställen 

så ökade den totala mängden arbetsställen i länet, som ovan nämnts, med 10,2 procent.  

 

Tabell 3.3 visar utvecklingen av antalet arbetsställen i Norrbottens län på kommunnivå 

under perioden 1997 till 2002. Den jämna fördelningen av antalet kommuner under 

föregående tidsperiod rörande en negativ respektive positiv utveckling av antalet 

arbetsställen, har under denna tidsperiod förändrats. Av länets alla kommuner är det 

under denna tidsperiod endast två kommuner, Luleå- och Piteåkommun, som uppvisar 

en ökning av antalet arbetsställen. Dessa kommuner hade båda en ökning av antalet 

arbetsställen på cirka sex procent. Pajalakommunuppvisar den största procentuella 

minskningen av antalet arbetsställen med en minskning på 11,8 procent.  

 

Tabell 3.3 Arbetsställenas utveckling i Norrbottens läns kommuner, 1997-2002 

Kommun 1997 2002 Förändring Förändring i % 
Arvidsjaur 1 064 991 -73 -6,9 
Arjeplog 717 652 -65 -9,1 
Jokkmokk 980 965 -15 -1,5 
Överkalix 736 690 -46 -6,3 
Kalix 1 964 1 961 -3 -0,2 
Övertorneå 851 766 -85 -10,0 
Pajala 1 286 1 134 -152 -11,8 
Gällivare 1 870 1 719 -151 -8,1 
Älvsbyn 1 043 1 005 -38 -3,6 
Luleå 6 447 6 819 372 5,8 
Piteå 3 822 4 059 237 6,2 
Boden 2 694 2 640 -54 -2,0 
Haparanda 946 930 -16 -1,7 
Kiruna 2 349 2 223 -126 -5,4 
Totalt 26769 26554 -215 -0,8 
Källa: Länsstyrelsen i Norrbotten 
Egen bearbetning 
 

3.2.1 Sammanfattning över utvecklingen av arbetsställen 

Under perioden 1980 till 1996 hade hälften av alla kommuner i Norrbottens län en 

positiv utveckling av antal arbetsställen. Men under slutet av 1990-talet och början av 
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2000-talet märktes ett avbrott i denna trend. Under denna period ökade antalet 

arbetsställen endast i de två befolkningsmässigt största kommunerna, Luleå- och 

Piteåkommun. 

 

I inlandskommuner som till exempel Pajala- och Arjeplogkommun var utvecklingen av 

antalet arbetsställen negativ under båda tidsperioderna. I andra kommuner var 

utvecklingen positiv från 1980 till 1996 men sedan negativ. Denna negativa utveckling 

var dock inte lika påtaglig som för de kommuner som hade en negativ utveckling i båda 

tidsperioderna. Bland dessa kommuner återfinns Haparanda-, Kalix- och 

Bodenkommun.  

 

Utvecklingen av antalet arbetsställen pekar på att det skett vissa tendenser till en ökad 

koncentration inom regionen. Det är särskilt i kustkommunerna, Luleå- och 

Piteåkommun, som den mest påtagliga positiva utvecklingen kan urskiljas. Men några 

inlandskommuner utgör dock undantag. Jokkmokk- och Kirunakommun hade en relativt 

kraftig ökning, procentuellt sett, av antalet arbetsställen under 1980 till 1996. I 

Jokkmokkommun ökade antalet arbetsställen med 11,2 procent, och i Kirunakommun 

med 14,4 procent. Men denna ökning avstannade under perioden 1997 till 2002. 

Arbetsställena minskade under denna period i de båda kommunerna. Jokkmokkommun 

hade dock en lägre procentuell minskning än vad Kirunakommun uppvisade. I 

Jokkmokkommun minskade antalet arbetsställen med 1,5 procent, och i Kirunakommun 

minskade dessa med 5,4 procent. Även Bodenkommun har haft en tydlig positiv trend 

över utvecklingen av antalet arbetsställen. Kommunen hade från 1980 till 1996 en 

procentuell ökning jämförbar med Luleå- och Piteåkommun. Denna positiva trend bröts 

även denna under 1997 till 2002, då antalet arbetsställen minskade med 2,0 procent. 

 

Det är överlag i länets stora lokala marknader som antalet arbetsställen har ökat. Under 

de senaste åren, från 1997 till 2002, är det dessutom endast i de två största lokala 

marknaderna som det skett en ökning. På grund av ett högre invånarantal i dessa 

kommuner, återfinns där troligtvis en större och mer diversifierad arbetsmarknad. 

Denna stora och mera diversifierade arbetsmarknad kan göra att företag lättare hittar 

den rätta arbetskraften, med till exempel den rätta kompetensen och skickligheten. De 

stora lokala marknaderna i länet har dessutom ett större antal företag än de mindre 

lokala marknaderna. Skillnaden verkar även denna som en kraft för koncentration av 
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antalet arbetsställen i regionen. Detta grundas på de externa och interna skalfördelar 

som ett företag möter vid en ökad koncentration av antalet företag.  

 

3.3 Utvecklingen av förvärvsarbetare i Norrbottens län 

Utvecklingen av antalet förvärvsarbetare kan tillsammans med den övriga utvecklingen 

i Norrbottens län ge en tydligare bild över utvecklingen av den ekonomiska aktiviteten i 

länet.  

 

Med förvärvsarbetare menas de som minst arbetat en timme i veckan. De 

förvärvsarbetare som räknas in i kommunerna är i detta fall dagbefolkningen. Med 

dagbefolkning menas de som har sin arbetsplats i kommunen men inte nödvändigtvis 

sitt nattboende (Internet 2).  

 

Avbrottet i årtal från 1990 till 1993 beror på en omläggning av statistiken vilket har 

medfört att jämförelser bakåt i tiden från 1993 inte blir korrekta. Istället delas statistiken 

upp i två delar, åren 1980 till 1990 samt åren 1993 till 2001. Statistiken från 1980 har 

hämtats från tidigare befolkningsräkningar vilket endast genomfördes vart femte år 

medan statistiken från 1993 till 2001 beskrivs från år till år (ibid.).  

  

Från 1980 till 1990 var det en positiv utveckling av antalet förvärvsarbetare i länet. 

Detta visas i figur 3.6. Från 1980 till 1985 ökade antalet förvärvsarbetare med 11.2 

procent. Denna positiva trend mattades av något under den nästkommande 

femårsperioden, 1985 till 1990. Antalet förvärvsarbetare ökade under denna period med 

2,0 procent. Totalt sett ökade under perioden antalet förvärvsarbetare med 15821 

stycken, från 118447 år 1980 till 134268 förvärvsarbetare år 1990. Detta motsvarar en 

ökning med 13,4 procent. 
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Figur 3.6 Förvärvsarbetarnas (dagbefolkning) utveckling i Norrbottens län, 1980-1990 

Källa: SCB 
Egna bearbetningar 
 

Under åren 1993 till 2001 förändrades den positiva utvecklingen från föregående period 

mot en i helhet negativ utveckling. Denna utveckling visas i figur 3.7. Från 1993 till 

1994 ökade antalet förvärvsarbetare med 0,9 procent. Under de nästkommande åren 

kunde dock en tydlig negativ trend skönjas då förvärvsarbetarna under åren 1994 till 

1997 minskade med 5,5 procent. Från 1997 till 2001 kan det uttydas en positiv trend. 

Mellan åren 1997 till 1998 minskade dock antalet förvärvsarbetare. Men totalt sett från 

1997 till 2001 ökade antalet förvärvsarbetare med 1,8 procent i länet. 

 

Figur 3.7 Förvärvsarbetarnas (dagbefolkning) utveckling i Norrbottens län, 1993-2001  

Källa: SCB 
Egna bearbetningar 
 

110000

115000

120000

125000

130000

135000

140000

1980

1985

1990

År

A
n

ta
l

102000

103000

104000

105000

106000

107000

108000

109000

110000

111000

112000

113000

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

År

A
n

ta
l

102000

103000104000

105000106000

107000108000

109000

110000111000

112000113000

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001



 28

Den ökning som totalt skett under de senaste åren har dock inte kunnat mäta upp den 

minskning som skett åren innan. Under hela perioden 1993 till 2001 har antalet  

förvärvsarbetare minskat med 3,0 procent från, 111300 stycken år 1993 till 107918 

stycken år 2001. 

 

Utvecklingen mellan åren 1980 till 1990 visas i tabell 3.4 på kommunnivå. Mellan dessa 

år ökade antalet förvärvsarbetare i alla kommuner utom i Jokkmokkommun där antalet 

förvärvsarbetare minskade med 10,0 procent. Tre kommuner i länet, Luleå-, Piteå och 

Haparandakommun, hade en ökning av antalet förvärvsarbetare på över tjugo procent. 

Sex kommuner, bland annat Kalix- och Pajalakommun, hade en ökning på över tio 

procent och resterande kommuner hade en ökning på under tio procent. Bland de 

kommuner som uppvisade den svagaste positiva utvecklingen återfinns Kiruna- och 

Gällivarekommun med en ökning på 1,0 respektive 1,3 procent 

 

Tabell 3.4 Förvärvsarbetarnas (dagbefolkning) utveckling i Norrbottens läns kommuner, 1980-1990 

Kommun 1980 1990 Förändring Förändring i % 
Arvidsjaur 3354 3596 242 7,2% 
Arjeplog 1714 1825 111 6,5% 
Jokkmokk 3555 3199 -356 -10,0% 
Överkalix 1823 2017 194 10,6% 
Kalix 8109 9084 975 12,0% 
Övertorneå 2099 2403 304 14,5% 
Pajala 2780 3249 469 16,9% 
Gällivare 11121 11269 148 1,3% 
Älvsbyn 3311 3954 643 19,4% 
Luleå 35023 42018 6995 20,0% 
Piteå 15613 18890 3277 21,0% 
Boden 12915 14815 1900 14,7% 
Haparanda 3296 4072 776 23,5% 
Kiruna 13734 13877 143 1,0% 
Totalt 118447 134268 15821 13,4% 
Källa: SCB 
Egna bearbetningar 
 

I tabell 3.5 visas utvecklingen av antalet förvärvsarbetare på kommunnivå under åren 

1993 till 2001. Under denna period har utvecklingen i stort varit den omvända mot 

föregående period. Elva av länets totalt fjorton kommuner har under denna period haft 

en negativ utveckling av antalet förvärvsarbetare, där Pajala- och Bodenkommun hade 

den mest negativa med en minskning på 15,5 respektive 15,3 procent. Sju kommuner 

har haft en minskning på över tio procent och fyra kommuner har haft en minskning på 

under tio procent. De två kommuner som hade den minst negativa utvecklingen är 
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Haparanda- och Kalixkommun, där antalet förvärvsarbetare minskade med 5,3 

respektive 3,6 procent. 

 

Trots denna totalt sett negativa utveckling i Norrbottens län har tre kommuner haft en 

positiv utveckling. Dessa kommuner är Luleå-, Piteå, och Älvsbynkommun där antalet 

förvärvsarbetare har ökat med 6,2 procent, 5,7 procent respektive 2,6 procent. 

 

Tabell 3.5 Förvärvsarbetarnas (dagbefolkning) utveckling i Norrbottens läns kommuner, 1993-2001 

Kommun 1993 2001 Förändring Förändring i % 
Arvidsjaur 2908 2603 -305 -10,5% 
Arjeplog 1528 1418 -110 -7,2% 
Jokkmokk 2619 2245 -374 -14,3% 
Överkalix 1656 1528 -128 -7,7% 
Kalix 7245 6984 -261 -3,6% 
Övertorneå 1911 1693 -218 -11,4% 
Pajala 2568 2171 -397 -15,5% 
Gällivare 9516 8338 -1178 -12,4% 
Älvsbyn 3200 3284 84 2,6% 
Luleå 34726 36691 1965 5,7% 
Piteå 15477 16441 964 6,2% 
Boden 13143 11128 -2015 -15,3% 
Haparanda 3200 3029 -171 -5,3% 
Kiruna 11603 10365 -1238 -10,7% 
Totalt 111300 107918 -3382 -3,0% 
Källa: SCB 
Egna bearbetningar 
 

Tabell 3.6, 3.7, 3.8 och 3.9 visar hur utvecklingen, indelat i näringsverksamhet, har sett 

ut för två kommuner i Norrbottens län, Luleå- och Pajalakommun. Luleåkommun hade 

en positiv utveckling av antalet förvärvsarbetare i båda tidsperioderna medan 

Pajalakommun hade en positiv utveckling från 1980 till 1990 men sedan en negativ 

utveckling 1993 till 2001. Dessa två kommuner kan dessutom sägas representera en 

kust- respektive inlandskommun i länet.  

 

Tabell 3.6 visar att utvecklingen av antalet förvärvsarbetare i Luleåkommun under 1980 

till 1990 har varit jämnt fördelad procentuellt sett över samtliga näringsgrenar. Endast i 

en näringsverksamhet, Brytning av mineraliska produkter, har antalet förvärvsarbetare 

minskat under perioden. Denna förändring var på 55 arbetare. Den näringsverksamhet 

som hade den största ökningen var Offentlig förvaltning och andra tjänster, där antalet 

förvärvsarbetare ökade med 3657 stycken. 
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Tabell 3.6 Förvärvsarbetarnas (dagbefolkning) utveckling per näringsverksamhet i Luleåkommun, 1980-

1990 

Näringsverksamhet SNI69 1980 1990 Förändring Förändring i % 
Jordbruk, skogsbruk m m 845 1023 178 21,1% 
Brytning av mineraliska produkter 201 146 -55 -27,4% 
Tillverkning 7532 7566 34 0,5% 
El-, gas-, värme- & vattenförsörjn. 381 435 54 14,2% 
Byggnadsverksamhet 2780 3635 855 30,8% 
Varuhandel, restaurang och hotell 4658 5577 919 19,7% 
Samfärdsel, post- & telekommunikat. 3316 3781 465 14,0% 
Bank-,försäkrings-,fastighetsverks. 3082 3648 566 18,4% 
Offentlig förvalt. & andra tjänster 12203 15860 3657 30,0% 
Ej specificerad verksamhet 25 347 322 1288,0% 
Totalt 35023 42018 6995 20,0% 
Källa: SCB 
Egna bearbetningar 
 

Utvecklingen från 1993 till 2001 visas i tabell 3.7. Under denna period ökade antalet 

förvärvsarbetare i fyra av näringsverksamheterna, om de fall där näringsverksamheten 

är okänd ej tas med. De näringsverksamheter där antalet förvärvsarbetare minskade 

mest var i Byggindustrin och i Handel, transport, magasinering och kommunikation. 

Inom dessa minskade antalet förvärvsarbetare med 480 respektive 361 stycken. De 

näringsverksamheter som hade den största ökningen var i Kreditinstitut, 

fastighetsförvaltning, och företagstjänster samt Forskning, utveckling och utbildning. 

Dessa näringsverksamheter ökade med 1285 samt 979 förvärvsarbetare. 

 

Tabell 3.7 Förvärvsarbetarnas (dagbefolkning) utveckling per näringsverksamhet i Luleåkommun, 1993-

2001 

Näringsverksamhet SNI92 1993 2001 Förändring Förändring i % 
Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske 474 278 -196 -41,4% 
Utvinning av mineral, tillverkningsindustri 5285 5488 203 3,8% 
Energi- o vattenförsörjning, avfallshantering 454 370 -84 -18,5% 
Byggindustri 2843 2363 -480 -16,9% 
Handel; transport, magasinering; kommunikation 6920 6559 -361 -5,2% 
Personliga och kulturella tjänster 2158 2513 355 16,5% 
Kreditinstitut, fastighetsförvaltn, företagstjänster 3873 5158 1285 33,2% 
Civila myndigheter, försvar; internat. organisationer 2860 2666 -194 -6,8% 
Forskning o utveckling; utbildning 3014 3993 979 32,5% 
Enhet för hälso- och sjukvård, socialtjänst; 
veterinärer 

6234 6899 665 10,7% 

Näringsgren okänd 611 404 -207 -33,9% 
Totalt 34726 36691 1965 5,7% 
Källa: SCB 
Egna bearbetningar 
 

Tabell 3.8 visar utvecklingen i inlandskommunen Pajala för åren 1980 till 1990. Under 

denna period ökade antalet förvärvsarbetare i fem näringsverksamheter, om 
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förvärvsarbetare inom ej specificerad verksamhet inte tas med. Den näringsverksamhet 

som hade den övervägande delen av ökningen var Offentlig förvaltning och andra 

tjänster, där antalet förvärvsarbetare ökade med 492. De näringsverksamheter där den 

största delen av minskningen skedde var inom Jordbruk, skogsbruk med mera och 

Byggnadsverksamhet. Inom dessa minskade antalet förvärvsarbetare med 119 

respektive 110 stycken. 

 

Tabell 3.8 Förvärvsarbetarnas (dagbefolkning) utveckling per näringsverksamhet i Pajalakommun, 1980-

1990 

Näringsverksamhet SNI69 1980 1990 Förändring Förändring i % 
Jordbruk, skogsbruk m m 636 517 -119 -18,7% 
Brytning av mineraliska produkter 0 3 3  
Tillverkning 254 310 56 22,0% 
El-, gas-, värme- & vattenförsörjn. 20 13 -7 -35,0% 
Byggnadsverksamhet 339 229 -110 -32,4% 
Varuhandel, restaurang och hotell 229 335 106 46,3% 
Samfärdsel, post- & telekommunikat. 285 225 -60 -21,1% 
Bank-,försäkrings-,fastighetsverks. 62 113 51 82,3% 
Offentlig förvalt. & andra tjänster 954 1446 492 51,6% 
Ej specificerad verksamhet 1 58 57 5700,0% 
Totalt 2780 3249 469 16,9% 
Källa: SCB 
Egna bearbetningar 
 

Utvecklingen från 1993 till 2001 beskrivs i tabell 3.9. Under denna period minskade 

antalet förvärvsarbetare i åtta näringsverksamheter i Pajalakommun, om 

förvärvsarbetare där näringsgrenen är okänd ej räknas med. Den största minskningen i 

antalet förvärvsarbetare återfinns under denna i period i näringsverksamheten Enhet för 

hälso- och sjukvård, socialtjänst, veterinärer, där det skedde en minskning med 118 

arbetare. I två näringsverksamheter, Utvinning av mineral, tillverkningsindustri  och 

Personliga och kulturella tjänster, ökade antalet förvärvsarbetare med 17 respektive 36 

stycken. 
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Tabell 3.9 Förvärvsarbetarnas (dagbefolkning) utveckling per näringsverksamhet i Pajalakommun, 1993-

2001 

Näringsverksamhet SNI92 1993 2001 Förändring Förändring i % 
Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske 212 131 -81 -38,2% 
Utvinning av mineral, tillverkningsindustri 298 315 17 5,7% 
Energi- o vattenförsörjning, avfallshantering 8 6 -2 -25,0% 
Byggindustri 172 112 -60 -34,9% 
Handel; transport, magasinering; kommunikation 374 288 -86 -23,0% 
Personliga och kulturella tjänster 154 190 36 23,4% 
Kreditinstitut, fastighetsförvaltn, företagstjänster 149 140 -9 -6,0% 
Civila myndigheter, försvar; internat. organisationer 162 122 -40 -24,7% 
Forskning o utveckling; utbildning 272 225 -47 -17,3% 
Enhet för hälso- och sjukvård, socialtjänst; 
veterinärer 

704 586 -118 -16,8% 

Näringsgren okänd 63 56 -7 -11,1% 
Totalt 2568 2171 -397 -15,5% 
Källa: SCB 
Egna bearbetningar 
 

3.3.1 Sammanfattning över utvecklingen av förvärvsarbetare 

Utvecklingen av antalet förvärvsarbetare visar, som i fallen med 

befolkningsutvecklingen samt utvecklingen av antalet arbetsställen, att det skett en 

tendens till en koncentration. Denna tendens kan tydligast urskiljas under 1990-talet, då 

det under denna period endast var tre kommuner som hade en ökning av antalet 

förvärvsarbetare. Under perioden 1980 till 1990 ökade dock antalet förvärvsarbetare i 

alla kommuner utom i Jokkmokkommun. 

 

De kommuner där förvärvsarbetarna har koncentrerats till är framförallt 

kustkommunerna Luleå- och Piteåkommun, men även Älvsbynkommun har haft en 

tydlig positiv utveckling under båda tidsperioderna. Närliggande kommuner till Luleå- 

och Piteåkommun, som Kalix- och Haparandakommun, hade en negativ under 1990-

talet men uppvisade en mindre negativ utveckling än övriga kommuner. Undantaget är 

Bodenkommun där det under 1990-talet återfanns en av länets kraftigaste minskningar i 

antalet förvärvsarbetare. 

 

Hur antalet förvärvsarbetare har utvecklats i olika näringsgrenar under de båda 

tidsperioderna ger en indikation på hur koncentrationen av förvärvsarbetare i olika 

näringsgrenar har sett ut. Två kommuner har jämförts, Luleå- och Pajalakommun. De 

två kommunerna representerar de kommuner med positiv respektive negativ utveckling 

av antalet förvärvsarbetare, som i stort varit kust- respektive inlandskommuner. 
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Luleåkommun är den kommun i länet som har haft den tydligaste positiva utvecklingen 

av antalet förvärvsarbetare. Inlandskommunen Pajalakommun hade en positiv 

utveckling från 1980 till 1990 men sedan den kraftigaste negativa utvecklingen i länet 

under perioden 1993 till 2001. I Luleåkommun har det varit en relativt jämn spridning i 

de näringsgrenar där antalet förvärvsarbetare har ökat. Från 1980 till 1990 ökade i stort 

förvärvsarbetarna i samtliga näringsgrenar och under åren 1993 till 2001 ökade 

förvärvsarbetarna i hälften av alla näringsgrenar. I Pajalakommun ökade antalet 

förvärvsarbetare i över hälften av alla näringsgrenar under perioden 1980 till 1990, men 

under åren 1993 till 2001 minskade antalet förvärvsarbetare i majoriteten av alla 

näringsgrenar. Koncentrationen av förvärvsarbetarna i till exempelvis Luleåkommunen 

kan då sägas ha skett inom ett flertal näringsgrenar. Det har skett en någorlunda generell 

koncentration av förvärvsarbetarna i de olika näringsgrenarna.  I Pajalakommun har den 

negativa utvecklingen karakteriserat majoriteten av de olika  näringsgrenarna. 

 

Händelseförloppet som ovan beskrivits följer samma resonemang som de tidigare 

studerade utvecklingarna. Det vill säga att företag söker sig till större marknader på 

grund av både externa och interna skalfördelar. Det leder till att det skapas fler 

arbetstillfällen vilket har som effekt att antalet förvärvsarbetare ökar i dessa områden. 

Förloppet blir självförstärkande på grund av en ständig tillväxt för de kommuner dit den 

ekonomiska aktiviteten koncentreras till. För de kommuner som har haft en negativ 

utveckling leder detta till en ond cirkel. Detta på grund av att en ständigt krympande 

lokal marknad gör denna mindre attraktiv för både företag och arbetare enligt den nya 

ekonomiska geografin. 
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Kapitel 4 

SLUTSATS 

 

 

 

 

Statistiken över befolkningsutvecklingen, 16 till 65 år, utvecklingen av antalet 

arbetsställen inom Norrbottens län samt utvecklingen av antalet förvärvsarbetare visar 

till viss del på tendenser till en alltmer koncentrerad ekonomisk aktivitet i länet. 

Utvecklingen inom ovanstående områden uppvisar således i stort likartade mönster. De 

kommuner som har haft en positiv befolkningsutveckling har också överlag haft en 

positiv utveckling av antalet arbetsställen och förvärvsarbetare. Visserligen visar 

befolkningsutvecklingen på en tydligare trend än vad utvecklingen inom de andra 

områdena gör. I befolkningsutvecklingen var det endast tre kommuner som hade en 

sammanlagd ökning av antalet invånare. I utvecklingen av antalet arbetsställen var det 

fler kommuner som uppvisade en positiv trend. Dock var utvecklingen av antalet 

arbetsställen starkare bland de kommuner som hade den mest positiva trenden rörande 

befolkningsutvecklingen. Förvärvsarbetarnas utveckling visade på en positiv utveckling 

för flertalet av länets kommuner under 1980-talet men under 1990-talet ökade endast 

antalet förvärvsarbetare i tre kommuner i länet. 

 

De tydligaste koncentrationstendenserna i de tre fallen av utveckling kan uttydas under 

de senaste cirka tio åren, från 1990-talet och framåt. Under denna period har det relativt 

bestämt kunnat urskiljas i vilka kommuner som den ekonomiska aktiviteten har haft 

tendenser att koncentreras till. Utvecklingen har till synes gått snabbare under de senare 

åren. Det är särkilt i kustkommunerna Luleå- och Piteåkommun som denna utveckling 

har varit den dominerande. Dessa kommuner hade från början de största lokala 

marknaderna vilket i detta fall verkat ha spelat en avgörande roll för deras positiva 

utveckling av befolkning, arbetsställen och förvärvsarbetare. Denna utveckling kan 

möjligen förklaras med att det för företag och arbetare är attraktivare att uppsöka stora 

lokala marknader än mindre. För företagen handlar det om att det i stora lokala 

marknader återfinns fler konsumenter som företagen har möjlighet att sälja sina 

produkter till. Detta leder till att företagen producerar på en högre nivå vilket ökar 

vinsten enligt tilltagande skalavkastning. I en stor lokal marknad verkar dessutom fler 

företag vilket ger fördelar i form av en extern skalavkastning för det enskilda företaget. 
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Exempel på detta är kunskapsöverföring och att det för företagen är lättare att hitta 

kvalificerad arbetskraft. För arbetare handlar det om att det i stora lokala marknader 

finns fler möjliga jobb och att människan söker sig till sociala miljöer. Detta leder till att 

en koncentration av ekonomisk aktivitet blir till en positiv effekt för individen. En 

koncentration av ekonomisk aktivitet och storleken av denna ger alltså möjligheter till 

olika ekonomiska fördelar. Fördelar som en alltför utspridd ekonomisk aktivitet inte 

åstadkommer. Denna positiva effekt är dock beroende på nivån av koncentration. 

Negativa externa effekter i form av till exempel miljöförsämring och trängsel kan verka 

som naturliga spridningskrafter vid en alltför stor koncentration. 

 

Utvecklingen av antalet förvärvsarbetare inom olika näringsgrenar visar också på att 

den koncentration av förvärvsarbetare som har skett i länet, har varit någorlunda 

utspridd bland dessa. Det vill säga att det inte har skett en koncentration inom en viss 

typ av näringsverksamhet, utan att det har skett en mer generell koncentration. Detta 

kan kopplas samman med utvecklingen av antal arbetsställen med antagandet att den 

koncentration som uppvisats inom arbetsställen, rimligtvis borde visa på likartade 

tendenser som för utvecklingen av antal förvärvsarbetare. Det vill säga, en 

koncentration inom flertalet av de olika näringsverksamheterna i länet. 

 

Även om Luleå- och Piteåkommun har haft den tydligaste positiva trenden i 

utvecklingen av de tre områdena, har närliggande kommuner som Haparanda-, Kalix, 

och Bodenkommun haft en utveckling som i stort varit mer positiv än de övriga 

kommunerna i länet. Detta kan förklaras med att Luleå- och Piteåkommuns efterfrågan 

är så pass stor att den till viss del gynnar närliggande områden. Undantag är kommuner 

som Kiruna- och Jokkmokkommun. Båda kommunerna har visserligen haft en kraftigt 

negativ trend rörande befolkningsutvecklingen och förvärvsarbetare, men utvecklingen 

av antalet arbetsställen har som helhet varit positiv. I Kirunakommun kan det vara fråga 

om en naturlig spridningskraft i form av den järnmalm som återfinns området. 

Naturresursen verkar då som en immobil faktor. 

 

4.1 Avslutande diskussion 

Teorin bakom Den nya ekonomiska geografin är mer omfattande med flera olika 

modeller än vad denna uppsats sammanfattning av teorin har varit. En möjlig 

fortsättning inom detta område skulle vara att fördjupa sig i någon av dessa specifika 

modeller. Ett exempel på en sådan fortsättning är hur koncentrationen av ekonomisk 
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aktivitet motverkas av de externa effekter som uppkommer vid en påverkan av miljön. 

Vidare kan statistik som beskriver antal ut- och inflyttade i länet, antal födda och döda i 

länet, antal företag och antalet konkurser användas för att få en tydligare bild av 

utvecklingen av den ekonomiska aktiviteten i Norrbottens län. Därmed skulle de 

slutsatser som dras i en sådan studie få en ökad tillförlitlighet.  
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Bilaga 1 Befolkningsutvecklingen i Norrbottens län 1968-2001 

Källa: SCB 
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