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SAMMANFATTNING – SLUTSATSER 
 
Befolkning och näringsliv 
Norrbottens län har i ett längre historiskt perspektiv haft en exceptionellt stark ekonomisk 
tillväxt och befolkningsökning. Dock innebär den ekonomiska struktur som skapats under de 
senaste dryga 100 årens industrialisering att länet idag befinner sig i en stagnation och viss 
tillbakagång vad gäller befolkningsnumerär. Det gäller såväl om man historiskt blickar bakåt 
som framåt i ett 20 till 30 år långt tidsperspektiv. 
 
Om tidsperspektivet begränsas till de senaste 10 åren har såväl den ekonomiska tillväxten som 
investeringsaktiviteten varit påtagligt stark, medan efterfrågan på arbetskraft ökat relativt 
måttligt. Samtidigt har inflyttningen till länet ökat, men inte överträffat utflyttningen från 
länet mer än under enstaka år. Då samtidigt födelsetalen kraftigt minskat, medan dödstalen 
svagt ökat, har en folkminskning blivit det sammantagna resultatet sedan 1990-talets mitt. 
 
Generellt sett kommer inlandets mindre kommuner under det närmaste decenniet att få en allt 
äldre och samtidigt mindre befolkning, medan kustregionen, från Piteå upp till Haparanda, 
kommer att växa såväl totalt som än mer relativt sett. Om ca ett decennium kommer minst 3 
av 4 länsbor att finnas i kustområdet att jämföra med 70 procent idag. I malmfälten bor idag 
17 procent av befolkningen som svagt kan väntas minska till år 2015/20. I de mindre 
inlandskommunerna bor idag 13 procent av norrbottningarna, en andel som troligen har 
minskat till ca 10 procent år 2015/20. Framtidsbedömningen är att länets befolkning kommer 
att minska med ca 5600 personer, från 250 602 idag till 245 000 år 2030. 
 
Länets brottslighet 
Den anmälda brottsligheten i länets kommuner har generellt sett ökat under de senaste 30 åren 
på samma sätt som, med få undantag, skett i alla andra svenska kommuner. Flest brott per 
invånare finns i Luleå, Haparanda, Gällivare och Boden idag, medan brottsligheten i mindre 
kommuner som Pajala, Älvsbyn, Arvidsjaur och Jokkmokk är påfallande låg. Generellt sett 
har dock brottsökningen varit starkast i de kommuner som hade lägst nivå för ca 30 år sedan, 
främst Arjeplog, Älvsbyn, Överkalix, Piteå och Arvidsjaur. Övertorneå och Pajala utmärker 
sig som kommuner med en låg historisk brottsnivå och liten ökning fram till idag. 
 
I totalt antal finns givetvis brottsligheten främst lokaliserad till befolkningsrika kommuner 
som Luleå med nästan 9500 anmälda brott per år mellan 2004 och 2007 att jämföra med 230 i 
Arjeplog, 325 i Pajala och 340 i Överkalix under samma period. 
 
Då det gäller våldsbrotten relaterade till antalet invånare begås dessa främst i Haparanda, men 
också i Luleå, Boden, Kiruna, Överkalix och Gällivare är våldsbrotten relativt frekventa.  
 
Generellt sett gäller i alla länets kommuner att stölderna minskar medan vålds- och 
sexualbrott, hot och kränkningar ökar. Det är en förändrad brottsbild som i allt väsentligt 
liknar den i landet i stort. En förklaring som BRÅ och Rikskriminalpolisen menar ligger 
bakom detta fenomen är en ökande individualisering och ”JAG-fixering”, en polarisering 
mellan medborgargrupper och vad gäller hänsyn till kollektiva värderingar försvagad 
moralbildning i samhället. Om detta är en viktig delförklaring till brottsutvecklingen gäller 
den uppenbarligen också i länet. 
 
I ett försök att besvara frågan om brotten i länets kommuner generellt sett kan sägas vara 
många eller få har en systematisk jämförelse skett kommun för kommun. Länets kommuner 
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har relaterats till kommungrupper i övriga landet med i hög grad samma strukturella attribut 
vad gäller befolkning, arbetsmarknad och näringsliv. Det har då framgått att Gällivares totala 
brottslighet liksom dess fördelning på undergrupper är relativt sett omfattande. Även i 
Haparanda är brotten många och speciellt vad gäller vissa typer av brott som våld, 
alkohol/narkotika, hot/kränkningar och skadegörelse.  
 
Luleås totala brottslighet såväl som fördelad på undergrupper är i en sådan jämförelse helt 
”normal”, möjligen med undantaget att sexualbrotten är påtagligt få, men miljö- och 
ekonomiska brott är frekventa. Piteå uppvisar en låg generell brottslighet, undantaget 
ekonomiska brott. 
 
Länets glesare befolkade kommuner har generellt sett en låg brottslighet, även jämförd med 
andra glesbygdskommuner i landet. Det enda mer påtagliga undantaget utgörs av Överkallix 
med 15 procent fler brott än de som ”borde” finnas. Det handlar då såväl om våld, hot, 
stölder, skadegörelse, alkohol och narkotika som om miljöbrott. 
 
I ett försök att göra en framtidsbedömning av länets brottslighet har på basis av alla landets 
kommuner en modell skattats där brottsligheten antagits vara en funktion av tre 
faktorer/variabler relativt enkla att prognostisera. Dessa är total folkmängd, urbaniseringsgrad 
och över-/underrepresentationen av antalet män i yngre medelåldern. Det har då visat sig att 
brottsvariationerna mellan landets 290 kommuner till ca 90 procent kan förklaras på detta sätt. 
Dessa samband har sedan applicerats på länets kommuner år 2015 vilket motiverat följande 
slutsats.  
 
Antalet brott kan komma att minska i 10 av länets 14 kommuner fram till år 2015. Dessa 
utgörs av alla inlandskommuner, med Pajala som enda undantag. Däremot kan brottens antal 
komma att öka med 34 procent i Piteå, 26 procent i Luleå och 20 procent i Kiruna.  
 
Sammantaget innebär detta att om ca 10 år kommer ca 6 procent av alla brott att inträffa i de 
mindre, glesbefolkade inlandskommunerna, ca 14 procent i Malmfälten och drygt 80 procent i 
kustregionen från Piteå upp till Haparanda och den finska gränsen. 



 4

Innehåll 
 
Inledning          5 
Rapportens syfte        5 
En översikt av den svenska brottsligheten i tid och rum     5 
 
Norrbotten - Från expansion till kontraktion 1809-2007  10  
Ur kriget och den militära katastrofen år 1809 föddes Norrbottens län  10 
200 år senare - En ny regional samhällsorganisation växer fram   11 
Varför en storregionreform?     12 
Karaktären på Norrbottens samhällsutveckling?    13 
”Norrbottensproblemet”?     15 
Vad händer med världsekonomin de närmaste åren?   17 
Norrbottens demografi och ekonomi 1968-2007    18 
Ett län med ”många manliga män”     24 
 
Norrbottens ekonomi, sysselsättning och befolkning 2015-2030 26 
Prognosmodellen och dess makroekonomiska förutsättningar  26 
Sysselsättning och befolkning 2015 och 2030   26 
En alternativ framtid. Vad händer vid mer kraftfulla klimatpolitiska  
åtgärder?      30 
 
Brottsligheten i Norrbotten 1979-2015   32 
Brottslighetens utveckling och omfattning idag   32 
Gällivare och Haparanda i ”fel” kommungrupp?   37 
Brotten årsvis 1996-2007     39 
Norrbottens framtida brottslighet?    43 
Haparanda, ett ”specialfall”?    47 
 
Norrbotten i den ”globaliserade” närmiljön   51 
Mot en lugn och stabil eller konfliktfylld och osäker framtid?  52 
 
Referenser     55 
 
Bilaga 1 Befolkningsförändring i landets kommuner sedan 1974 56 
Bilaga 2 De 25 största arbetsgivarna i Norrbotten   57 
Bilaga 3 Norrbottens folkmängd 1968-2030   58 
Bilaga 3 Flyttningsrörelser 1968-2007    58 
Bilaga 4 Att ”förklara” brottslighet    59 



 5

Inledning 
 
Rapportens syfte 
Föreliggande rapport har två syften. Det ena är att på ett övergripande plan och i ett långt 
tidsperspektiv beskriva och analysera Norrbottens generella samhällsutveckling, och hur 
denna tagit sig uttryck i länets olika delar, detta som en utgångspunkt för en 
framtidsorienterad bild av länet. Det andra syftet är att mot en sådan bakgrund analysera 
brottslighetens omfattning och förändring, också det i ett jämförande och mer strukturellt och 
långt tids- och samhällsperspektiv. Rapporten har tillkommit på uppdrag av 
länspolismyndigheten i Norrbotten och är avsedd att utgöra ett diskussions- och 
beslutsunderlag för länets framtida polisarbete. Rapporten baseras, där inte annat anges, på 
officiell statistisk hämtad från Statistiska centralbyrån (SCB) och Brottsförebyggande rådet 
(BRÅ). 
 
Nyligen har en relativt omfattande nutids- och framtidsorienterad analys av brottsligheten i 
det norra samverkansområdet avrapporterats; Problembild 2008-2010. En kartläggning av 
gränsöverskridande brottslighet i norra samverkansområdet (Melin L, SamO KUT Nord, 
Oktober 2007). Det finns inte skäl att här referera och återupprepa innehållet i denna rapport, 
men avslutningsvis ska vi dock återknyta till den typ av övergripande och generella 
resonemang som förs i Problembild 2008-2010. 
 
Den grundläggande fråga föreliggande rapport ska besvara är hur Norrbotten kommer att se ut 
framåt 2015/2030 vad gäller näringslivets och sysselsättningens utveckling och därmed 
befolkningens storlek och åldersstruktur, samt hur dess inomregionala lokalisering kan väntas 
bli förändrad. Det är givetvis med detta som utgångspunkt som den samhällsorganisation som 
polisen utgör måste fördela och anpassa sina resurser inför framtiden. Brottslighetens djupare 
liggande orsaker och bekämpande kommer däremot inte att närmare analyseras i rapporten, 
utan det är främst den ekonomiska utveckling och strukturomvandling länet genomgått, nu 
genomgår och framgent väntas genomgå som står i centrum för analysen. Var kommer 
framtidens länsbor att bo och arbeta och hur kommer befolkningens demografiska struktur att 
se ut fram mot år 2015/2030? Detta får i sin tur förutsättas vara avgörande för var 
brottsligheten i huvudsak då också kommer att återfinnas i framtiden. 
 
En översikt av den svenska brottsligheten i tid och rum 
En första övergripande bild av hur brottsligheten utvecklats i Sverige under de senaste nära 30 
åren visar figur 1. Där ser vi den totalt anmälda brottslighetens omfattning 1979-86 och 2000-
07 i landets alla kommuner (årsgenomsnitt per 100 000 invånare). Varje punkt i figuren 
illustrerar alltså en kommun. Figuren baseras på BRÅ:s officiella statistik och avser alltså alla 
typer av brottslighet. 
 
I kriminologiska sammanhang framhålls alltid att antalet anmälda brott givetvis aldrig 
omfattar alla brott, utan de s.k. mörkertalen kan vara mycket stora, speciellt för vissa typer av 
brottslighet. Intensifierad polisiär övervakning innebär säkert också att fler brott uppdagas 
utan att den totala brottsligheten för den skull har ökat. Då det gäller de brott som brukar 
rubriceras som kontroll- och spaningsbrott, t.ex. trafik- och narkotikabrott ”avgör” i hög grad 
polisen själv den ”registrerade” brottslighetens omfattning genom intensifierade, alternativt 
uteblivna, resursinsatser. 
 
BRÅ har våren 2008 publicerat en omfattande undersökning av allmänhetens förtroende för 
rättsväsendet och dess relation till benägenheten att anmäla brott. Där dras slutsatsen att 
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anmälningsbenägenheten inte beror på människor förtroende, alternativt bristande förtroende, 
för rättsväsendet. Inte heller finns någon skillnad i anmälningsbenägenhet mellan män och 
kvinnor, i Sverige födda eller invandrare. Istället är det omständigheterna runt brottet och hur 
grovt/allvarligt brottet är som avgör om man anmäler eller inte. Rapporten visar att 54 procent 
av egendomsbrottet polisanmäls, 26 procent av våldsbrotten, 99 procent av bilstölderna men 
bara 13 procent av sexualbrotten (Westfelt L, Brottsoffers benägenhet att polisanmäla brott, 
Rapport 2008:12).  
 
Det är således viktigt att ha detta i åtanke då vi i föreliggande rapport helt bygger på antalet 
anmälda brott i Sverige, Norrbotten och länets kommuner. Det är alltså i hög grad ett 
minimimått på den verkliga brottslighetens omfattning vi ser, t.ex. vad gäller stölder, våld och 
sexualbrott. Dock torde de anmälda brottens omfattning samvariera med den verkliga 
brottsligheten och då utgöra en indikator på t.ex. var polisens resurser bör disponeras. 
 
Av det skälet kan knappast förnekas att den bild av en tilltagande kriminalitet som figur 1 
illustrerar säkert också motsvaras av en reell ökning av antalet brott i Sverige. Samtidig visar 
figuren att brottsligheten inte alls ökat likformigt i alla delar av landet. Den diagonala linje 
som finns inlagd visar hur en oförändrad brottslighet sedan 1980-talets början skulle ha sett 
ut. Det innebär att de kommuner som återfinns till vänster om och ovanför linjen haft en 
minskad brottslighet, medan punkterna/kommunerna under och till höger om linjen uppvisar 
en tilltagande brottslighet. Ju längre avståndet åt höger från linjen sett är, ju större har alltså 
”brottsökningen” varit i den aktuella kommunen.  
 
Den nuvarande svenska polisorganisationen etablerades vid förstatligandet år 1965 och 
organiserades med kommuner och län som geografiska basenheter. Det som alltså krävts 
sedan dess, liksom inför framtiden, är att anpassa denna organisation till de omfattande 
samhällsförändringar som skett och som i sin ”brottsdimension” illustreras i figur 1. 
 
Av figuren framgår att endast sju av landets 290 kommuner uppvisar en minskad anmäld 
brottslighet, dvs. ligger ovanför och till vänster om den diagonala ”referenslinjen”. Bland 
dessa finns Västerbottenskommunerna Umeå och Vilhelmina liksom kustkommunen Värmdö 
i Stockholmsregionen och Oxelösund sydöst om Nyköping Även i Karlstad har brottsligheten 
varit närmast oförändrad sedan 1980-talets början . Icke oväntat återfinns de tre 
storstadskommunerna Stockholm, Malmö och Göteborg högt liksom Södertälje, Solna, 
Eskilstuna, Helsingborg, Landskrona och Västerås. Även de i total befolkning relativ små 
kommunerna Klippan och Åstorp har den anmälda brottsligheten ökat påtagligt och ligger i 
början av 2000-talet på en uppseendeväckande hög nivå. 
 
Var Norrbotten finns i ett nationellt sammanhang ser vi också då länets kommuner finns 
utmärkta med helsvarta markeringar. Luleå återfinns relativt högt i den totala brottsstatistiken 
idag och med en tydlig ökning sedan 1980-talets början, liksom även, fast i något mindre grad 
Haparanda, Boden och Gällivare. Länets glesbygdskommuner återfinns däremot bland de 
svenska kommuner som uppvisar lägst brottslighet, med Pajala som en kommun vars 
brottslighet underskrids av endaste ett fåtal andra svenska kommuner. De få kommuner som 
idag har en ännu lägre anmäld brottsfrekvens är Ydre, Robertsfors och Öckerö, medan 
Krokom och Tjörn ligger på samma låga nivå som i Pajala. 
 
En i media, såväl som bland allmänheten ofta uppmärksammad brottskategori är våldsbrotten. 
Omfattningen på sådan brottslighet år 1990/92 och 2000/07 visar figur 2. Även i denna figur 
finns en diagonal linje inlagd som representerar oförändrad nivå på våldsbrotten.  
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Figur 1  Totalt anmälda brott år 1979-86 och 2000-07 i alla Sveriges kommuner 
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Återigen ser vi att få kommuner, bara Ragunda, kan uppvisa en nedgång av denna brottstyp. 
Även här finns storstadskommunerna högt vid båda tidpunkterna, liksom t.ex. Södertälje, 
Helsingborg, Landskrona och Eskilstuna. Frapperande är också Haparanda som i mitten av 
1990-talet alltså befann sig på samma nivå vad gäller våldsbrott som dessa stora mellan- och 
sydsvenska städer med en befolkning på mellan 90000 och 120000. Sedan 1990-talets början 
har våldsbrotten dessutom ytterligare ökat i omfattning i Haparanda, men också i Boden, 
Gällivare, Kiruna och Luleå. Återigen finner vi länets glesare befolkade kommuner med en 
låg våldsbrottslighet, med Arjeplog allra lägst med bara egentligen Malå, Vindeln, Ydre, 
Habo, Öckerö och Tjörn och Ockelbo på en tydligt ännu lägre nivå 
 
Ungdomsbrottsligheten år 1993 och 2004 visar figur 3. Där framgår att det relativt tydliga 
mönster i form av att storstadskommunerna uppvisar omfattande brottslighet inte verkar 
föreligga på samma sätt som vad gäller den totala brottsligheten. Vi ser också att av länets 
kommuner utmärker sig främst Kalix, Överkalix och Arjeplog som kommuner med en något 
högre ungdomsbrottslighet. Vi ser också att flertalet kommuner förefaller ha en minskande 
ungdomsbrottslighet under de tio åren som jämförs i figur 3 
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De tre figurerna återspeglar de omfattande samhällsförändringar som Sverige genomgått 
under de senaste årtiondena. Brottslighetens totala omfattning och förändring representerar 
givetvis, på ”sitt sätt” och i sin ”dimension”, den mycket komplicerade, mångdimensionella 
och sammansatta process som de socioekonomiska, ideologiska, moraliska, demografiska och 
kulturella förändringarna sammantaget representerar. (Hur Sveriges befolkning geografiskt 
omlokaliserats under drygt 30 år visar figuren i bilaga 1). 
 
Figur 2 Antalet våldsbrott per invånare 1990/02 och 2000/07 i landets samtliga 
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Vi ska i rapportens avslutning närmare analysera och söka beskriva hur ett Norrbotten år 2015 
och 2030 kan komma att se ut vad gäller befolkningens inomregionala sammansättning och 
lokalisering och relatera detta till en framtida ”förmodad” brottsstruktur och brottsomfattning.  
 
Då vi här söker analysera de grundläggande och strukturella samhällsförändringarnas riktning 
och konsekvenser ska först en beskrivning och analys av länets långsiktiga ekonomiska 
utveckling presenteras. Därefter ska den demografiska omstruktureringen av länet mer 
detaljerat beskrivas, som i sin tur ska utgör utgångspunkt för den framtidsorienterade delen av 
rapporten. 
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Figur 3  Antal ungdomar i åldern 15-19 år som blivit lagförda, dvs. dömts, fått 

åtalsunderlåtelse eller strafföreläggande 1993 och 2004 i landets kommuner 
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Norrbotten - Från stark expansion till kontraktion 1809-2007 
 
Ur kriget och den militära katastrofen år 1809 föddes Norrbottens län 
I ett 200 år långt perspektiv har Sveriges två nordligaste län, Norr- och Västerbotten uppvisat 
en häpnadsväckande samhällsutveckling, se figur 4. Den sammanfaller också med en idag 
nästan exakt 200 år lång fredsperiod då Sveriges, får vi hoppas, sista stora krig utkämpades år 
1809 i just dessa båda län. På sommaren 1809 gick en rysk här om ca 8000 man under befäl 
av generalen Nikolaj Kamenskij söderut från Nordfinland och brände Luleå, Piteå och 
Skellefteå och ockuperade Umeå. Kamenskij kom slutligen att besegra det sista svenska 
försöket till motanfall i slaget vid Sävar några mil norr om Umeå. Kvar på slagfältet i Sävar 
på kvällen den 19 augusti låg drygt 600 döda ryssar och mer än 400 döda svenskar och 
finländare. Det totala antalet döda och svårt sårade uppgick till över 1800 i de båda arméerna. 
Svenskarna hade försökt sig på en överraskande trupplandsättning vid Ratan för att skära av 
Kamenskijs reträttväg norrut, men misslyckades alltså. Med en mindre drabbning vid Pitsund 
den 25 augusti, där drygt 100 man från en svensk fregatt sökte bränna och spränga bron över 
Piteälven för att hindra ryssarnas återtåg, avslutades kriget mellan Ryssland och Sverige och 
Finland var definitivt förlorat för svensk del. Till största delen hade dock givetvis 
krigsaktionerna utspelats i och drabbat Finland (Eriksson L m.fl. Svenska slagfält 2003). 
 
Figur 4  Befolkningsutvecklingen i Norrbotten, Västerbotten, nedre Norrland samt 
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Dessa, för Sveriges historia, avgörande händelser innebar också att landskapet och länet 
Västerbotten kom att delas. På så sätt uppstod Norrbottens län med egen residensstad och 
landshövding. En ny administrativ organisation krävdes nu för området längst i norr då det 
alltså kom att direkt gränsa till den ryske tsarens, mot väster sedan länge, expanderande 
imperium.  
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200 år senare - En ny regional samhällsorganisation växer fram 
Lördagen den 5 april år 2008 spreds i nationella media nyheten att ledningarna för landstingen 
i Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten gemensamt, till statsminister Fredrik Reinfeldt, 
kommer att framföra förslaget och kravet att bli sammanslagna till en ny storregion, Norra 
Sverige. Idag, i början av juni 2008, har beslut tagits i alla de fyra nordsvenska landstingens 
fullmäktigeförsamlingar att hos statsministern begära att få bilda ”Storregion Norra Sverige” 
där Västernorrland (utom Sundsvall och Ånge), Västerbotten och Norrbotten ska ingå. 
Jämtland orienterar sig däremot mot ”sydöst”, men om det kan bli en ”miniregion” med 
Sundsvall/Ånge eller kanske t.o.m. i en storregion med Gävleborg, Dalarna m.fl. län i 
mellersta Sverige är idag oklart. Kanske ”återansluter” sig Jämtland till en 
norrlandsorientering eller ”norrlandslösning” till slut. 
 
Sedan början av 1990-talet har stora förändringar skett inom flertalet av landets 
samhällsorganisationer. Vägverket, Banverket, Skolverket, Posten och många andra aktörer 
har genomgått omfattande inre förändringar, med ibland även konkurrensutsättning som ett 
viktigt inslag. Samtidigt har även den geografiska organisationsstrukturen ändrats. Få statliga 
aktörer har längre län kvar som geografisk ”basenhet”, utan verksamheten är vanligen 
organiserad inom ramen för flera län och större landsdelar.  
 
Vägverket till exempel, består idag av sju mycket självständiga regioner, Norr, Mitt, Väst, 
Märlardalen, Stockholm, Sydost och Skåne. Samtidigt är nu all drift och underhåll av vägnätet 
konkurrensutsatt, där Vägverket Produktion har att tävla med Skanska och många andra stora 
och små privata företag om vägunderhållet. I allt större omfattning finns nu också konkurrens 
om anbuden för vägunderhållet från företag i Polen (i söder) och Finland (i norr). Samtidigt 
har myndighetsutövningen och trafiksäkerhetsfrågorna renodlats organisatoriskt (Liljegren E 
2003). 
 
Genom en sådan utveckling har både länsstyrelserna och landstingen kommit att få allt 
svårare med sina roller som aktörer och (mot)parter med ett mer övergripande 
samhällsplanerings-, samordnings- och koordineringsansvar. Även Sveriges EU-medlemskap 
har skapat ett behov av mycket mer av länsövergripande organisations- och projektformer 
inom främst den regionala utvecklingspolitiken där Näringslivs- och 
teknikutvecklingsmyndigheten NUTEK delvis decentraliserat sin organisation till grupper av 
län.  
 
I februari 2007 slutredovisades till regeringen den s.k. Ansvarskommitténs betänkande, 
Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft, SOU 2007:10. Dess huvudförslag var att 
dagens 21 landsting skulle ersättas med 6-9 direktvalda regionkommuner, samtidigt som även 
statens organisation med 21 län/länsstyrelser parallellt skulle förändras till en mot dessa 
regionkommuner svarande ny statlig länsorganisation. På så sätt skulle en idag splittrad stat 
geografiskt ”återsamlas” verksamhetsmässigt. Dock förefaller stor politisk oenighet råda inom 
partierna i ”regionfrågan”, och inte minst statsminister Fredrik Reinfeldts eget regeringsparti 
moderaterna förefaller att ha en starkt negativ inställning till en storregionreform. 
 
Även inom högskole- och universitetsområdet pågår idag en omfattande omstrukturerings- 
och specialiseringsprocess. Idag har Sverige 14 universitet, dvs. ”högskolor” utrustade med 
fakulteter och därmed generell rätt att bedriva forskarutbildning och utfärda masters- och 
doktorsexamina. Den nuvarande universitetskanslern, f.d. rektorn vid KTH, Ander Flodström, 
har dock i ett flertal utspel i nationella media hävdat att universitetens antal i Sverige borde 
minskas till fyra eller fem. Detta för att svensk högre utbildning och forskning kvalitativt ska 
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kunna hävda sig i konkurrensen på den europeiska och internationella arenan. Den 8 april 
2008 kom högskoleverket med en rapport som granskat kvalitén vid landets 21 
lärarutbildningar och myndigheten ifrågasätter examinationsrätten för inte mindre än 8 av 
dessa på grund av bristande akademisk kvalité. Luleå tekniska universitets lärarutbildning är 
en av de ifrågasatta utbildningarna. LTU har nu ett år på sig att åtgärda bristerna om 
lärarutbildningarna ska kunna fortleva i Luleå. 
 
Luleå tekniska universitet genomgår idag en relativt svår ekonomisk kris främst till följd av 
ett minskat antal studenter på grundutbildningsnivåerna. På fem år har studentantalet, 
omräknat till helårsprestationer, minskat från 8600 till 6400, alltså med drygt 25 procent. Det 
har redan medfört, och kommer under den närmaste framtiden att innebära, ytterligare 
personaluppsägningar. Mot denna bakgrund finns skäl att anta att det totala antalet studerande 
vid LTU på längre sikt troligen kommer att stabiliseras på omkring 12-14 000 studenter och 
ca 1500 lärare och forskare. Om LTU kommer att bestå som självständigt universitet, eller på 
sikt bli en del av ett ”Norrlands universitet” är dock svårt att avgöra idag. Den frågan är det 
givetvis upp till ägaren, dvs. staten, att slutligt avgöra. Emellertid kan ifrågasättas om de fyra 
nordligaste länens befolkningsunderlag kan motivera existensen av hela fyra universitet, dvs. 
förutom LTU och Mittuniversitetet i Sundsvall/Östersund också Umeå universitet och Statens 
Lantbruksuniversitet, SLU, i Umeå. 
 
Inom rättsväsendet har i februari 2007 en utredning på regeringens uppdrag föreslagit relativt 
omfattande samordning och geografisk koncentration av verksamheten inom polisen, 
åklagarmyndigheten, domstolsverket och kriminalvården (Förbättrad samordning av 
rättsväsendets myndigheter i Norrland – redovisning av ett regeringsuppdrag). 
 
Varför en storregionreform? 
Sammantaget är här berörda förändringar för de i offentlig regi bedrivna verksamheterna ett 
resultat av, och en reaktion på, ett flertal starka krafter. En sådan kraft är de ökade kraven på 
att snabbt tillägna sig nya kunskaper och ny teknik, vilket kräver mer effektivt lärande 
organisationsformer och nyttjande av ”skalekonomi”. Långt drivna specialiseringar inom till 
exempel sjukvården kräver ett stort befolkningsunderlag och dyrbar kompetens och medicinsk 
teknik. Specialistsjukvården i norr behöver därför en ny och annan organisation och 
beslutsstruktur, än den som idag råder i landstingen, där frågan om t.ex. enskilda vårdplatser 
på lokal nivå kan politiseras på ett sätt som ibland lamslår beslutsförmågan hos politikerna. 
Det är i ett sådant perspektiv som de fyra norrlandslandstingens framstöt till statsministern 
måste ses. 
 
Befolkningens fortlöpande koncentration till de tre storstadsregionerna och ett fåtal expansiva 
regionala centra, främst runt universitetsorterna Umeå, Linköping, Lund och Uppsala (se 
figuren i bilaga 1), tillsammans med en ökad geografisk rörlighet, även över region- och 
nationsgränser, och en på snart sagt alla områden ökad internationell konkurrensutsatthet, 
sätter press och nya krav på alla samhällsorganisationer. Det handlar då om allt från 
kommuner, länsstyrelser och landsting, utbildningsväsendet, de rättsvårdande myndigheterna 
till idrottsrörelsen på elitnivå och de infrastrukturansvariga affärsverken och myndigheterna. 
 
En kortfattad presentation och diskussion av de ekonomisk-tekniska realiteter som 
aktualiserar en storregionreform, liksom en del internationell och svensk forskning om dessa 
frågor, finns t.ex. hos Andersson Å.E, Andersson D, Sveriges regionala organisation. Där 
hävdas i korthet att en ny regional offentlig organisation krävs för att ”bryta favoriseringen av 
smågruppstyrd omfördelning av offentlig konsumtion på bekostnad av investeringar i 
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infrastruktur och en allmän åderförkalkning av det samhällsekonomiska systemet”. I korthet 
krävs för en framgångsrik nationell utveckling enligt denna forskning: 
 

- Regionalisering av beslut genom federalism. Federalt organiserade stater med starka 
regionala parlament begränsar möjligheten till entydig lobbying och splittrar 
intressegruppernas resurser för politisk påverkan. 

- Återkommande reorganisering av den offentliga sektorn, vilket tvingar fram 
övergripande diskussioner av den offentliga sektorns uppbyggnad och produktivitet 

- Starka inslag av direktval och regionala folkomröstningar för att undvika den 
tjänstemannastyrning som är lobbyismens viktigaste förutsättningar 
(Andersson/Andersson a.a. sid. 49) 

 
Karaktären på Norrbottens samhällsutveckling? 
Den enormt snabba befolkningstillväxt i norr som följde med freden 1809 och den från 1800-
talets mitt begynnande skogsnäringens expansion har figur 4 visat. Där relateras hela 
Sveriges, ”Nedre Norrlands”, dvs. Gävleborgs, Västernorrlands och Jämtlands samt Norr- och 
Västerbottens befolkningsutveckling till utgångsläget år 1809. 
 
Tydligt framgår en mycket snabb expansion i Norra Sverige och som dessutom på ett 
kraftfullt sätt fortsätter allra längst i norr ända fram till 1960-talet. De längre söderut belägna 
norrlandslänens folkmängd stagnerar däremot redan under 1900-talets början för att därefter 
svagt börja reduceras. Under äldre tid är befolkningsökning på lång sikt i hög grad en 
indikator på ett ekonomiskt och socialt framåtskridande. Snabb folkökning beror i första hand 
på fallande spädbarnsdödlighet vilket återspeglar bättre ekonomiska förhållande för den breda 
massan av människor. Bättre försörjning innebär också att dödligheten reduceras i alla 
åldersgrupper. 
 
Freden, ett reducerat skattetryck, moderniseringen av jordbruket med kolonisation och 
nyodling, i samverkan med den exportinriktade skogsnäringen, bar länge fram tillväxten i 
norr. Skogsnäringen baserades till att börja med främst på tjära och grova dimensioner för 
mastvirke och bjälkar, som betingade allt högre priser i takt med omfattande skogsskövling 
ute i Europa. Skogen som resurser kom också att ligga till grund för ett mycket omfattande 
skeppsbyggeri i norr under segelfartygens slutepok vid 1800-talets mitt (se Nyström M 1977 
och 1982).  
 
Från slutet av 1800-talet och under hela 1900-talet fram till idag har därefter en exportinriktad 
sågverksnäring, och senare en omfattande massa- och pappersproduktion, varit ett drivande 
inslag i den regionala ekonomin i norr. Det innebar, förutom stora arbetsplatser vid kusten i 
orter som Seskarö, Piteå, Luleå och Kalix, också att en mycket stor arbetsstyrka krävdes runt 
om i hela skogsbygden och inlandet för att klara vintrarnas omfattande skogsavverkningar och 
råvarutransporter. Det innebar att lands- och glesbygden i norr uppvisade en växande 
befolkning långt fram i tiden, till 1950-talet, samtidigt som landsbygden började avfolkas i 
övriga Sverige redan under 1800-talets senare del (se Lundgren N-G 2007). 
 
En viktig förklaring till de två nordligaste länens fortsatt snabba tillväxt fram till 1960-talet, 
till skillnad från övriga norrlandslän, är att en expansiv gruv- och metallindustri också kom att 
utvecklas. Det handlar då om Skellefteåfältens många gruvor i Västerbottens inland och 
smältverket i Rönnskär, om Norrbottensgruvorna i Laver, Aitik, Svappavaara, Laisvall, 
Gällivare och Kiruna samt om en järn- och stålindustri i Luleå. Denna industriella expansion 
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kom också att skapa en verkstadsindustri ofta orienterad mot de stora råvaruföretagens behov 
av underhåll och insatsvaror.  
 
Till expansionen i norr kom därtill processindustriernas stora energibehov, med 
vattenkraftsverk i samtliga större älvar, med undantag för Vindelälven, Torneälven och 
Kalixälven. Dessutom krävde råvaruindustrierna omfattande investeringar i transportsektorn 
med tre järnvägsbyggen, norra stambanan, malmbanan och inlandsbanan, omfattande 
flottledsrensningar och vägbyggen och ett flertal stora hamnanläggningar för exportinriktad 
sjöfart. Den bindning av stora kapitalmängder som krävdes i processindustrierna, från 
Sundsvallsregionen och upp till Kalix, förutsatte snart åretruntdrift för att kunna överleva i 
den internationella konkurrensen. Det krävde en omfattande isbrytarkapacitet, som kraftigt 
byggdes ut på 1970-talet, då åretruntsjöfart kunde börja garanteras. 
 
Dessutom måste denna, nu för hela landets del, strategiskt betydelsefulla industrikapacitet i 
norr få ett kraftfullt militärt försvar. På Torneälvens östra strand stod ju faktiskt, fram till år 
1918, ryska kosacker med skarpladdade vapen på bara drygt tio mils avstånd från Luleå. År 
1900 anslog riksdagen därför medel till ett stort fästningsbygge och 1901 började utrymmen 
sprängas i bergsmassiven runt Boden, som år 1919 fick status som stad. Den svaga punkten i 
försvarsplaneringen var att endast en järnväg förband de folkrika trakterna i centrala Sverige 
med Boden, dit norra stambanan kommit år 1894. Det är en viktig bakgrund till att riksdagen 
beslöt sig för ännu ett stort järnvägsbygge, men nu genom öde- och lappmarkerna mot norr, 
dvs. inlandsbanan, som slutfördes under 1930-talet.  
 
Nyligen har en genomlysning av länets militära aktivitet genomförts på länsstyrelsens 
uppdrag. Bland annat har en beräkning av effekterna på länet av en total nedläggning av F21, 
K4 och I19 presenterats. De samlade, direkta och indirekta effekterna är en 
sysselsättningsminskning i länet på ca 4600, en folkminskning om 4300 och en negativ effekt 
på inkomstbildningen på knapp 1.3 miljarder kr. I den aktuella utredningen behandlas dock 
främst de utvecklingsmöjligheter som länet har vad gäller internationellt militärt samarbete 
med unikt goda möjligheter till stora övningar förlagda till länet (Försvaret i Norrbotten - en 
värdeskapande resurs för tillväxt och utveckling 2005).  
 
Idag handlar dock inte diskussionerna i länet och Sverige om försvaret som en 
”framtidsresurs” utan snarare om motsatsen. Ett starkt hot om nedläggning vilar idag över 
såväl F21, K4 som I19 på grund av de närmast ”desperata” besparingskrav som 
försvarsministern och överbefälhavaren ålagts av regeringen. I skrivande stund kan dock inte 
utgången av denna nya ”omgång” av en omfattande svensk nedrustning och 
regementsnedläggning värderas utifrån Norrbottens synvinkel. 
 
Norrbottens 1900-talshistoria har mot denna politiska, industriella och ekonomiska bakgrund 
kännetecknats av intensiva uppsvingsperioder följda av svåra kriser och bakslag. Detta har 
varit något av länets ”signum” och kännetecken i drygt 100 år. Skogs- och gruvnäringens 
etablering och uppsving i slutet av 1800-talet kom att skapa intensiva ”boomperioder” många 
år inför, liksom under, de båda världskrigen 1914-18 och 1939-45. Därefter kom en 
återuppbyggnadsperiod under flera år då krigsskadorna skulle ”repareras”. På samma sätt kom 
Koreakriget i början av 1950-talet att generera en intensiv högkonjunktur i länet.  
 
Länets liksom hela landets mycket framgångsrika ekonomiska tillväxt under 1950- och 1960-
talen resulterade i att en av världens allra högsta lönenivåer och därmed arbetskraftskostnader 
kom att etableras. Det medförde en snabb och omfattande nedläggning av främst 
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småjordbruk, liksom en snabb mekanisering och industrialisering av skogbruket. Detta ligger 
bakom den avfolkning och utflyttning som främst länets inlands- och glesbygdskommuner 
fick vidkännas från 1950-talets senare del, som blev mycket omfattade under hela 1960-talet 
och som egentligen fortfarande pågår.  
 
Det är i hög grad denna skogs- och inlandskommunernas avfolkning som ligger bakom att 
såväl Väster- som Norrbottens snabba befolkningstillväxt bryts efter 1960 och ersätts av 
folkminskningsperioder, se figur 4. Den tillväxtimpuls som de båda städerna Umeå och Luleå 
fått genom etableringen av först Umeå universitet i början av 1960-talet, och sedan Luleå 
tekniska högskola/universitet år 1971, har inte fullt ut kunnat kompensera för den omfattande 
tillbakagången i de flesta andra av de båda länens kommuner. 
 
Ännu ett stort krig kom i hög grad att sätta sin prägel på länet från slutet av 1960-talet, då 
mycket goda konjunkturer, de s.k. övervinståren i början av 1970-talet, utlöste långt drivna 
planer på jätteinvesteringen Stålverk-80. Hela 2300 nya arbetsplatser i stålnäringen skulle 
enligt dessa planer snabbt öka Luleås folkmäng från omkring 60 000 till drygt 100 000 
personer. Dessa omfattande expansionsplaner kan direkt sättas i samband med 
Vietnamnkrigets upptrappnings-, kulminations- och avvecklingsfas.  
 
Men återigen skulle ett snabbt ekonomiskt scenskifte inträffa. Ett riksdagsbeslut om Stålverk 
80 i maj 1974 kom i praktiken att helt upphävas av ett beslut i NJA:s styrelse i oktober 1976. 
Istället för en ”stålledd” investeringsboom följde en kris-, omstrukturerings- och 
rationaliseringsperiod i den tunga industrin, dvs. för företag som Boliden, ASSI, LKAB, 
SSAB, SCA m.fl. under en lång följd av år i slutet av 1970- och under nästan hela 1980-talet. 
 
”Norrbottensproblemet”? 
En nationell bild av, såväl som självbild i, länet kom härigenom att accentueras, det s.k. 
Norrbottensproblemet. Kort kan sägas att därmed avsågs en mycket hög arbetslöshet, stor 
utflyttning, främst från länets skogs- och glesbygdskommuner, mycket omfattande 
arbetsmarknadspolitik och rationaliserande storföretag ”ackompanjerat” av militanta och 
högljudda vänsterpolitiska krav på statliga kompensationsåtgärder.  
 
I direkt polemik mot sådana förhållningssätt som tidvis präglat bilden av länet skrev år 1989, i 
en omfattande analys av Norrbottens utvecklingsförutsättningar, de dåvarande fem 
Umeåprofessorerna Folke Snickars, Benny Hjern, Börje Johansson, Leif Lindmark och Rune 
Åberg, att länets; ……. utvecklingsproblem brukar förknippas med det kalla klimatet. Det är 
knappast en riktig beskrivning. Är det något fel på klimatet gäller det snarast företagsklimatet 
(Chans för Norrbotten s. 226). 
 
Ett genomgående tema i diskussionerna om länets förutsättningar och framtid har sedan slutet 
av 1980-talet i hög grad kommit att bli frågan om det otillräckliga ny- och småföretagandet, 
helst inom snabbväxande näringar, i det som förmodats vara ”den nya ekonomin” eller ett 
antågande ”Informations-”, ”Kunskaps-”, ”High-Tech-”, ”IT-” eller ”Upplevelsesamhälle”.  
 
En hel del företag, mer eller mindre helt oberoende av de stora råvarubaserade företagen, kom 
också att födas och växa starkt på flera håll i länet som t.ex. Polarbröd, Älvsbyhus, LIKO, 
Norrfrys/Polarica, Polaris Optic och Ishotellet i Jukkasjärvi. Samtidigt kom storföretag som 
Eriksson, Tieto Enator och SAAB Technologies m.fl. att lokalisera enheter till länet och främst 
till universitetets närhet. Idag finns också, på ett av endast två ställen i hela landet, den 
internationellt prestigeladdade företagslogotypen Google på ett av husen i företagsbyn 
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Aurorum i anslutning till Luleå tekniska universitet. Bakgrunden är att Google köpt ett företag 
som startats av en grupp studenter från LTU. 
 
Den statliga ”kompensationen” för det uteblivna Ståverk-80, dvs. den Tekniska högskolans/ 
Luleå tekniska universitets etablering och tillväxt från ett 30-tal studenter och ett fåtal lärare 
år 1971, till dagens ca 12 000 studenter och 1500 lärare och forskare, har på mer eller mindre 
goda grunder förväntas bidra. Dock har, till och från under de tre decennier universitetet 
verkat, en viss besvikelse återkommande kunnat spåras vad gäller dess förmåga att snabbt 
kunna bidra till företagsbildning och ekonomisk strukturförändring i en situation då den äldre 
storföretagsdominerade industristrukturen och industriföretagen antagits vara på väg att ”spela 
ut sin roll”. 
 
Men än en gång har verkligheten överraskat många bedömare och debattörer. Vi befinner oss 
sedan början av 2000-talet, återigen i en uppsvings- och boomperiod för länets ekonomi fullt 
jämförbar med tidigare perioders. En enorm investeringsaktivitet pågår och väntas pågå i ännu 
rätt många år. Drygt 30 miljarder kronor kommer att investeras fram till omkring år 2011 i en 
miljö av bara 250 000 människor.  
 
Det handlar om LKAB:s ca 19 miljarder i nya anriknings- och kulsinterverk, ny malmhamn i 
Narvik och andra investeringar som ökar produktionskapaciteten från 23 miljoner ton år 2006 
till 30 miljoner ton år 2008. Boliden planerar också omfattande gruvinvesteringar, bl.a. 5.2 
Mdr kr i koppargruvan i Aitik. Det handlar också om att Banverket rustar upp flera banavsnitt 
och IKEA med omfattande följdinvesteringar i Haparanda/Tornio, dammförstärkningar för 
Vattenfall, investeringar i miljardklassen i Piteå genom bl.a. Smurfit Kappa, bostads- och 
annat byggande i Luleå och Arvidsjaur och biltestrelaterade investeringar i Arjeplog på 
omkring 150 Mkr. Dessutom kommer troligen flera mycket stora vindkraftsparker att 
anläggas i länet, där planerna för Markbygden i den västra delen av Piteå kommun, handlar 
om investeringar på mellan 10 och 30 Mdr kr (i Infrastrukturplaner 2010-2019. 
Positionsdokument för Västerbottens och Norrbottens län, oktober 2007, finns en utförlig 
presentation av investeringsplanerna i länets olika delar).  
 
Idag finns också långt framskridna planer på att öppna ännu en stor järnmalmsgruva i länet på 
gränsen mellan Pajala och den finska kommunen Kolari. Det aktuella företaget, kanadensiska 
Northland Resources, beräknar en produktion som, om planerna fullt ut genomförs, kommer 
att motsvara 50 procent av den produktion LKAB idag har, dvs. ett avsevärt tillskott på den 
europeiska järnmalmsmarknaden, där LKAB:s andel idag uppgår till ca 85 procent. 
 
Vi ser alltså en stark aktivitet över hela länets yta och i bakgrunden skymtar, inte bara som 
alltid förr ett eller ett flertal större krig, utan kanske främst ”jätteekonomierna” Kinas och 
Indiens enorma tillväxt och efterfrågan på tunga investeringsvaror av alla slag. Men uppenbart 
figurerar omfattande militära uppladdningar återigen i bakgrunden, även i dessa båda länder, 
men också på många andra håll i världen, skrämmande nog. 
 
Det finns anledning att anta att den karaktär som länets ekonomiska utveckling länge haft, 
dvs. återkommande snabba växlingar mellan intensiva ”boomperioder”, ibland med starkt 
spekulativa inslag, avlösta av svåra kris- och stagnationsperioder påverkat länets befolkning, 
dess mentalitet och kultur på ett, bland annat för nyföretagsbildning och småföretagande, 
problematiskt sätt.  
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De stora periodvis mycket lönsamma råvaruföretagen har etablerat en relativt sett hög 
lönenivå som säkert försvårat för nyföretagandet, inte minst inom den lönekänsliga turist- och 
besöksnäringen. Det faktum att länets arbetsplatser dominerats av en talrik, relativt sett 
högavlönad, men samtidigt rätt lågutbildad arbetsstyrka, har satt sin prägel på länet på så sätt 
att övergångstalen från gymnasium till universitetsstudier länge varit lägre i Norrbotten än för 
landet i stort.  
 
Inför det svenska medlemskapet i EU gjordes en brett upplagd attitydundersökning i länet år 
1994. På en fråga som löd: Man klarar sig lika bra utan högre utbildning, instämde helt drygt 
60 procent av 2400 tillfrågade länsbor. Det kan anmärkas att det svaret gavs precis samtidigt 
som 65 procent av alla arbetsplatser som innehades av personer med högst 
gymnasieutbildning slogs ut i länet, samtidigt som antalet arbetsplatser besatta med 
universitetsutbildade ökade med nära 30 procent (Lundgren N-G 2000).  
 
Luleå tekniska universitets etablering har dock haft till effekt att inslaget av högutbildade i 
länets företag ökat påtagligt sedan 1980-talets början, även jämfört med övriga regioner i 
landet. Under de senaste tio åren har också andelen nybörjare i högskoleutbildning i 
Norrbotten legat på nivå med eller något över riksgenomsnittet både bland kvinnor och män. 
 
Vad händer med världsekonomin de närmaste åren? 
En fråga som kan resas är hur länets samhällen och näringsliv står rustat att möta den nedgång 
vi nu, på våren 2008, ser de första tydliga tecknen på. Nedgången verkar bli utlöst och 
förstärkt av den utbredda krisen på USA:s fastighetsmarknad. Den verkar hota stabiliteten i 
hela det finansiella systemet i Nordamerika.  
 
Den mäktiga centralbanken Federal Reserve har hittills tvingats till en spektakulär 
räddningsaktion för att hindra en stor bankkonkurs och utbredd oro finns för att fler akuta 
utryckningar kommer att tvingas fram. Den 9 april 2008 kunde Wall Street Journal rapportera 
att den amerikanska centralbanken nu förbereder extraordinära åtgärder och okonventionella 
organisatoriska lösningar för att söka skydda det finansiella systemets stabilitet. Påtagliga 
återverkningar har också redan kunnat registreras på Europas banker och finansföretag.  Även 
svenska kommuner har gjort betydande kreditförluster då deras placeringar i nordamerikanska 
bostadsobligationer förlorat sitt värde. Vad kommer då en internationell ekonomisk nedgång 
att betyda för Norrbotten? 
 
Torsdagen den 24 oktober 1929 kraschade New York-börsen. Det året avverkades nära 
400.000 kubikmeter i skogarna efter Luleälven. Det innebar i inkomster, i dagens 
penningvärde, ca 21 mkr till huggare och timmerkörare. Via, bankkriser i Europa, och för 
Sveriges del Ivar Krugers självmord 1931, spreds den internationella depressionen över 
världen. Effekten lokalt efter Luleälven innebar att avverkningarna hade halverats fram till 
1933, då inkomsterna bara uppgick till knappt 9.0 Mkr. Utskeppningen av järnmalm via Luleå 
snarast kollapsade, från 2.4 miljoner ton år 1929 till endast 0.4 miljoner ton 1932, med 
massarbetslöshet i malmfälten som följd. 
 
Dock innebar den dåvarande tyska rikskanslerns resoluta uppbyggnads- och 
upprustningsprogram en snabb återhämtning för länet främst genom dess gruv- och 
skogsnäring. År 1934 exporterades 1.5 miljoner ton järnmalm och redan 1936 överträffades 
1929 års nivå, och uppgick då till 2.7 miljoner ton. År 1940 överskred järnmalmsexporten 5 
miljoner ton från Luleå malmhamn. För skogsnäringen innebar 1930-talets andra hälft att 
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avverkningarna i Luleälvens avrinningsområde uppgick till nära 600 000 kubikmeter årligen 
som i arbetsinkomster motsvarade över 34 Mkr (Moberg 1973, Lundgren N-G 1984). 
 
Med all säkerhet kommer inte ett så dramatiskt förlopp att inträffa till följd av den 
internationella ekonomiska nedgång som nu skymtar med krisen i USA som utlösande faktor. 
Dock har internationella finansanalytiker nyligen faktisk dragit paralleller till 1930-talets 
början. Bland konjunkturbedömare verkar, på senvåren 2008, dock meningarna vara djupt 
delade om världen är på väg in i en ”mjuklandande” recession, eller om ett mer dramatisk 
förlopp av försvagad ekonomisk utveckling ska inträffa. 
 
Världsekonomin idag är mer än 14 gånger större än för 80 år sedan, och inte heller lika 
känslig för chocker i enstaka länder. USA:s roll är inte heller på långt när lika stor nu som 
tidigare. Bedömare av de internationella energi-, mineral- och metallmarknaderna menar att 
bland annat de ”nya” ekonomiernas volym i Kina och Indien, och deras fortsatta tillväxt, 
kommer att lägga ett ”golv” på en avsevärt högre nivå i samband med en nedgång, till skillnad 
från tidigare råvarukriser. 
 
Frågan är således om och på vilket sätt historien kommer att ”upprepa sig” och i vilken 
omfattning nya inslag i såväl den globala som den regionala ekonomin tillkommit som kan 
modifiera förloppen av stark expansion och boom följda av snabb konjunkturavmattning, 
prisfall och svåra bakslag och ofta djupaste pessimism som följd i Norrbotten?  
 
Men uppenbart är att länets utveckling under hela den industriella epoken varit direkt och 
starkt internationellt kopplad och beroende och att detta förhållande gäller i minst lika, eller 
snarast, högre grad nu än någonsin tidigare. Vi ska nedan mer i detalj söka bedöma hur den 
nationella och internationell ekonomiska utvecklingen väntas bli och hur den kommer att 
påverka landet och därmed länets ekonomi och strukturförändring vad gäller befolkning och 
sysselsättning. Först ska vi dock kort sammanfatta några huvuddrag i länets demografiska 
utveckling under de senaste decennierna. 
 
Norrbottens demografi och ekonomi 1968-2007 
Av figur 5 ser vi att länets folkmängd fluktuerat relativt kraftigt under de senaste 30 åren, 
mellan som lägst 250 502 personer år 2007 till som mest 267 648 personer år 1994. Efter 
1994 har som figuren visar befolkningen årligen minskat med undantag för 2006 med en 
ökning på 146 personer.  
 
Folkmängden på ett visst geografiskt område kan bara vara ett resultat av samspelet mellan 
dödstal och födelsetal samt inflyttning och utflyttning. Hur ser då detta mönster ut för länets 
del? Det framgår av figurerna 6 och 7. 
 
Av figur 6 ser vi att länet länge uppvisade ett stort positivt födelsenetto, dvs. ca 1000 fler 
personer föddes jämför med antalet avlidna, fram till 1990-talets mitt. Därefter sjunker 
födelsetalen påtagligt medan dödstalen svagt ökar med ett negativt netto om ca 500 personer 
som resultat sedan 1990-talet andra hälft. 
 
Samtidigt har länet nästan varje år uppvisat ett negativt flyttningsnetto med undantag för 
några få år i mitten av 1970-talet (”Stålverk 80 boomen”) och 1991-93 (som hade sin orsak i 
en omfattande (flykting)invandring från det forna Jugoslavien), se figur 7. 
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Under de allra senaste åren har utflyttningen från länet varit relativt oförändrad, medan 
inflyttningen ökat för varje år fram till 2006. År 2004 och 2006 flyttade 73 respektive 417 fler 
personer in till, än ut från länet (flyttningarna netto fördelat på män och kvinnor finns i bilaga 
3). 
 
Figur 5  Norrbottens folkmängd 1968-2007 
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Figur 6  Döds- och födelsetal i Norrbotten 1968-2007 
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Figur 7  Flyttningar till och från Norrbotten 1968-2007 
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Av figuren måste dock slutsatsen dras att en stark, globalt genererad och långvarig 
högkonjunktur för länets råvarubaserade industri, med omfattande följdinvesteringar, likt den 
vi haft under de senaste åren inte bromsar utflyttningen, och/eller stimulerar till inflyttning, i 
en sådan omfattning att ett positivt flyttningsnetto mer varaktigt uppstår. Då samtidigt ett 
negativt födelsenetto föreligger blir resultatet att länets befolkning minskat sedan 1994.  
 
Figur 8  Bruttoregionprodukt per sysselsatt i Norrbotten, riket, Västerbotten och 
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Att den ekonomiska tillväxten varit mycket stark under senare år visar figur 8 där länet 
jämförs med riket och två andra län, i detta fall Västerbotten och det av ett stort universitet 
och kvalificerad verkstads- och elektroniktillverkning präglade Östergötland, som delvis 
liknar, delvis skiljer sig från Norrbotten. Vi ser att den s.k. bruttoregionprodukten per 
sysselsatt i länet, från en relativt sett hög nivå, utvecklats starkt sedan 1993. Länets ekonomi 
har som figur 8 visar växt klart snabbare än den i landet i stort sedan 2002.  
 
Dock innebär sammansättningen på länets näringsliv att denna tillväxt uppenbarligen i hög 
grad kan ske utan att det i någon nämnvärd grad behöver ta sig uttryck i ökad sysselsättning. 
Av figur 9 framgår att det totala antalet sysselsatta män och kvinnor snarast varit oförändrat 
ända fram till 2003 och att ökningen därefter varit rätt marginell (den övre linjen avser män). 
 
Detta förhållande gäller dock inte bara för Norrbotten utan för flertalet av landets 
industriregioner. Det är egentligen bara landets storstadsregioner och några få större regionala 
centra som samtidigt uppvisar tillväxt i produktion, sysselsättning och befolkning under 
längre tid (ITPS 2008 s.7). 
 
Figur 9 Antal sysselsatta män och kvinnor i Norrbotten 1993-2006 (1000-tal) 
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Hur länets sysselsatta fördelas på näringsgrenar framgår nedan. Av de sysselsatta inom 
tjänsteproduktionen återfinns en relativt stor del, 40 procent hos olika offentliga arbetsgivare, 
se även av bilaga 2 som visar de 25 största arbetsgivarna i länet. 
 
Tabell 1 Sysselsättningen fördelad på huvudsektorer 2006 

Areella Tillverkn. Service Ej spec. Totalt 
Norrbotten  2 741 27 619 82 534 1 314 114 208 
Andel % 
Norrbotten 2,4 24,2 72,3 1,2 100,0 
Riket 1,8 23,9 73,0 1,2 100,0 
Källa: Statistiska Centralbyrån 
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Dock har den globala, av råvaru- och energisektorerna drivna, boomen kunnat reducera 
arbetslöshetens totala omfattning i länet. Figur 10 visar den öppna arbetslösheten tillsammans 
med andelen i arbetsmarknadspolitiska åtgärder, det s.k. obalanstalet på arbetsmarknaderna. 
Där framgår att arbetslösheten i landet börjar minska redan 1993 efter de svåra valuta-, finans- 
och fastighetskriserna under 1990-talets första år. Vändningen på arbetsmarknaden, efter det 
kraftiga kursraset för den svenska kronan, kommer först tre år senare i länet och i Haparanda, 
som är en av de kommuner i länet som har högst arbetslöshet. 
 
Sammanfattningsvis har länet således länge uppvisat en negativ befolkningsutveckling. 
Samtidigt har givetvis detta långt ifrån skett på ett likformigt sätt, utan en kraftig 
inomregional omfördelning av befolkningen har inträffat. Det ger figur 11 en tydlig bild av. 
Den visar folkmängden kommunvis år 2007 samt dagens folkmängd i procent av den som 
fanns i respektive kommun år 1950.  
 
Tydligt framgår hur främst Luleå och Piteå, men också Kiruna växt, medan Boden, 
Haparanda, Älvsbyn, Kalix och Gällivare stått relativt stilla, medan samtliga länets skogs- och 
inlandskommuner förlorat mellan 40 och 60 procent av sin befolkning sedan 1950. 
 
Figur 10 Obalanstalet på arbetsmarknaderna i Haparanda, Norrbotten och riket 
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En mera detaljerad bild av befolkningens omfördelning på lång sikt visar tabell 2. Där ser vi 
att fjäll-, skogs- och glesbygdskommunernas andel av befolkningen reducerats från 25 procent 
år 1950 till 13 procent idag. Malmfältskommunernas befolkningsandel har varit relativt stabil, 
liksom den i kustkommunerna Haparanda och Kalix. 
 
Fyrkantens befolkningsandel har däremot växt från att omfatta drygt 40 procent på 1950- och 
1960-talen till att idag representera nära 60 procent av länets befolkning. I tabellen framgår 
också att den tillväxten i allt väsentligt förklaras av Luleås och Piteås utveckling, medan 
Bodens och Älvsbyns utveckling i allt väsentligt följt länsgenomsnittet och alltså kunnat 
förbli nästan helt oförändrad. Fyrkantsområdet utgör en integrerad lokal arbetsmarknad med 
omfattande pendlings- och flyttningsrörelser. På så sätt kommer tillväxt- och 
kontraktionsimpulser att hela tiden fördelas och omfördelas i ett större system där 
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bostadspriser, lokal förankring, bostadsområdenas attraktivitet tillsammans med 
nettokostnaden för arbetsresor ytterst avgör slutresultatet för respektive person och kommun.  
 
Från Kalix till Luleå pendlar dagligen nästan 600 personer och till Haparanda knappt 150. 
Från Piteå till Luleå pendlar över 2000 personer och från Boden till Luleå knappt 3100 
personer. Pendlingen från Luleå till Boden uppgår till drygt 900 och till Piteå drygt 400 
personer. Från Älvsbyn till Luleå reser dagligen knappt 300 personer och till Boden knappt 
250. Dessa arbetsresor avser år 2006. (Bilaga 1 visar befolkningsförändringen 1974-2006 i 
Norrbottens kommuner jämförda med alla andra kommuner i landet). 
 
Det kan här också framhållas att Kalix utveckling i allt högre grad också påverkas av detta 
länets tillväxtområde. På denna välintegrerade arbetsmarknad finns nästan 170 000 
människor, som i både ett svenskt och inte minst nordsvenskt perspektiv är ett stort 
befolkningsunderlag. 
 
Genom sin volym har regionen potential att vara attraktiv på så sätt att den erbjuder en 
differentierad arbetsmarknad för båda könen och en rik livsmiljö både vad avser 
utbildningsmöjligheter, ett gott nationellt och internationellt kommunikationsläge och även ett 
rikt utbud av kultur, idrott och friluftsliv. Det senare handlar då såväl om ett skärgårds- och 
båtliv som om skogsaktiviteter och om den relativt närbelägen fjällmiljön med dess 
möjligheter. 
 
Figur 11  Kommunernas befolkning 2007 och dess andel av folkmängden år 1950 
 

Befolkning 2007 i procent av år 1950
200190180170160150140130120110100908070605040

Fo
lkm

än
gd

 20
07

84000

80000

76000

72000

68000

64000

60000

56000

52000

48000

44000

40000

36000

32000

28000

24000

20000

16000

12000

8000

4000

0

-4000

Övertorneå

Överkalix

Älvsbyn

Piteå

Pajala

Luleå

Kiruna

Kalix

Jokkmokk

Haparanda

Gällivare

Boden

Arvidsjaur

Arjeplog

 
 
Sådana faktorer i livsmiljön, främst de som har starkt urban prägel, har omfattande 
regionalekonomisk forskning under de senaste 20 åren allt mer kommit att framhålla som 
avgörande för såväl enskilda människors som företags lokaliseringsval. Dock har vår 
granskning av de demografiska utvecklingstendenserna ovan visat att denna del av länet inte 
förmått utveckla sin potential och tillväxtförutsättningar i sådan omfattning att 
befolkningsutvecklingen i länet totalt sett har kunnat stabiliseras. 
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Tabell 2 Länets befolkning fördelad på kommuner och länsdelar 1950-2007 
 
  1950 1965 1985 2000 2007 
Arjeplog     2   2  1   1   1 
Arvidsjaur     5   4  3   3   3 
Jokkmokk     4   4  3   2   2 
Västra skogs- och 
inlandet  11 10   7   6   6 
Överkalix     4   3   2   2   2 
Övertorneå     4   3   2   2   2 
Pajala     6   5   3   3   3 
Östra skogs- och 
inlandet  14 11   7   7   7 
 
Gällivare      9 10   9   8   8 
Kiruna      8 11 10 10   9 
Malmfälten  17 21 19 18 17 
 
Haparanda      4   4   4   4   4 
 
Kalix      8   8   7   7   7 
Boden  12 11 11 11 11 
Luleå  17 20 25 28 29 
Piteå  12 12 15 16 16 
Älvsbyn      4   4   4   4   3 
Fyrkanten/Kalix 53 55 62 66 66 
 
Ett län med ”många manliga män” 
Ett utmärkande demografiskt drag för Norrbotten har länge varit en överrepresentation av 
män i befolkningen. Figur 12 visar att det fram till 1980-talets mitt bodde mellan 4000 och 
7000 fler män än kvinnor i länet. Därefter har den övervikten reducerats till omkring 3000, 
men har åter svagt börjat öka under 2000-talets senare del . Den övre kurvan visar alltså 
antalet män och kurvan under antalet kvinnor. 
 
Detta förhållande har sin orsak i den ekonomiska och industriella struktur som skapat dagens 
Norrbotten. Den tunga industrin och skogsarbetet har främst varit en aktivitet för män. Dock 
har den offentliga sektorns kraftiga tillväxt i länet skapat många arbetsplatser dit också 
kvinnor sökt sig. Men trots den offentliga sektorns stora omfattning i länet, den utgör över 40 
procent av all sysselsättning att jämföra med ca 30 i landets övriga län, så har denna alltså inte 
kunnat påverka den sneda könsfördelningen i länet på ett avgörande sätt. 
 
Detta förhållande och dess olika konsekvenser har länge uppmärksammas såväl inom 
politiken som i samband med t ex de nationellt och internationellt uppmärksammade 
”kvinnoresorna” till Römpäävikko i Pajala i slutet av 1980-talet.  
 
En utredning på länsstyrelsens uppdrag med titeln, Många manliga män, en studie om hur 
kvinnor och män skildras i Norrbottnisk massmedia, har påvisat existensen av en stereotyp 
medial schablonbild av länet, om den betraktas ur ett genusperspektiv. Av 100 reportage i 
länets massmedia handlar 75 om män. Kvinnor, kvinnors verksamhet och kompetens är på så 
sätt tämligen osynlig. Därtill kommer att då kvinnor skildras så sker detta nästan uteslutande i 
anslutning till frågor som rör vård, omsorg, skola, familj och barn.  
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Figur 12  Antal kvinnor och män i Norrbotten 1968-2007 
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Då det gäller hur kvinnor skildras framgår också en tydlig schablonisering. Bilden av män 
som handlingskraftig och aktiva och kvinnor som passiva och offer överväger i länets 
mediabevakning. Rapporten ställer avslutningsvis frågan om hur Norrbotten ska kunna 
uppfattas som en attraktiv region för både kvinnor och män, unga och gamla. Författarna, 
professorn i arbetsvetenskap Lena Abrahamsson och sociologen Peter Waara vid Luleå 
tekniska universitet skriver avslutningsvis att: 
 
”…. framförallt ungdomar (är) mer benägna att tänka i termer av gränsöverskridande än vad 
vuxna är. Och frågan är om i synnerhet unga kvinnor uppfattar den bild som utmålas av 
kvinnor (och män) är särskilt attraktiv i ett samhälle och i en kultur som trots allt betonar 
likhet och emancipation” (sid 15) 
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Norrbottens ekonomi, sysselsättning och befolkning år 2015 och 2030 
 
Prognosmodellen och dess makroekonomiska förutsättningar 
Vi skall nu övergå till att presentera en framtidsbedömning av länets utveckling fram till år 
2015 respektive 2030. Den skall utgå från en nyligen gjord regionaliserad näringslivs- och 
befolkningsprognos för Sverige publicerad i rapporten REGIONERNAS TILLSTÅND 2007. 
En rapport om tillväxtens förutsättningar i svenska regioner (Institutet för tillväxtpolitiska 
studier 2008). 
 
Till grund för framtidscenariot ligger Konjunkturinstitutets bild av utvecklingen av den 
svenska ekonomin fram till 2015 respektive 2030. Enligt detta scenario för perioden fram till 
2015 ska den svenska ekonomin utvecklas relativt gynnsamt till följd av både ökad 
produktivitet och ökad sysselsättning. BNP-tillväxten beräknas till 2.8 procent per år, 
samtidigt som den privata konsumtionen ökar snabbare och den offentliga konsumtionen 
betydligt långsammare. Investeringarna väntas öka med 4.2 procent per år till 2015 samtidigt 
som sysselsättningen ökar med 0.6 procent vilket leder till en minskande arbetslöshet. I det 
regionala perspektivet väntas flertalet regioner få en positiv sysselsättningsutveckling 2006-
2015 både för män som kvinnor. 
 
Perioden 2015 till 2030 antas BNP-tillväxten minska något, till i genomsnitt 2.1 procent per år 
samtidigt som den privata konsumtionen fortsatt ökar snabbt och den offentliga långsammare 
än den generella tillväxten. Samtidigt väntas såväl investeringsaktiviteten som exporten 
utvecklas starkt, med 4.9 procent årligen, medan sysselsättningsutvecklingen bara väntas öka 
med 0.1 procent per år. Den utvecklingen väntas i det regionala perspektivet innebära att 
endast landets storstadsregioner har en positiv sysselsättningsutveckling efter 2015, medan 
den är negativ i samtliga andra regioner i landet. 
 
Den befolkningsprognos som ligger till grund för scenariot är den senaste som SCB 
presenterat. Den innebär i korthet att Sveriges befolkning år 2030 väntas uppgå till 10.1 
miljoner människor, vilket innebär att befolkningen ökar med 0.4 procent per år. 
 
Den framtidsbedömning som följer av dessa makroekonomiska förutsättningar och 
antaganden får ett regionalt utfall kanaliserat via en sektoriellt relativt finfördelad 
prognosmodell av de regionala produktionssystemen uppdelade på 49 inbördes beroende 
branscher. Dessa har, var och en, en specifik arbetskraftsefterfrågan och deras utveckling 
drivs av exportefterfrågan och den offentliga konsumtionen.  
 
Den privata konsumtionen bestäms däremot utifrån den sysselsättnings- och 
inkomstutveckling som följer (endogent) av de utifrån (exogent) bestämda makroekonomiska 
antagandena och förloppen. Prognosmodellen tar också hänsyn till såväl pendlings- som 
flyttningsbeteenden samt läget på de regionala bostadsmarknaderna utifrån historiskt kända 
mönster (en utförligare presentation av prognosantagandena och prognosmodellens 
uppbyggnad finns i REGIONERNAS TILLSTÅND 2007. En rapport om tillväxtens 
förutsättningar i svenska regioner 2008). 
 
Sysselsättning och befolkning 2015 och 2030 
Hur utifrån dessa i korthet beskrivna förutsättningar, prognoserna utfaller i form av total 
sysselsättning fördelad på länets lokala arbetsmarknader/pendlingsregioner visar tabell 3. Som 
framgår väntas de sysselsattas antal minska på alla arbetsmarknader i länet utom i Arjeplog, 
Kiruna, Haparanda, Gällivare och Fyrkanten/Kalix där sysselsättningen förblir närmast 



 27

oförändrad fram till 2015, medan en minskning väntas fram till 2030. Utfallet beror på den 
branschstruktur, produktivitetsutveckling och därmed efterfrågan på arbetskraft, som 
näringslivet i respektive region uppvisar och är resultatet av de inbördes relationerna mellan 
de 49 branscherna, lokalt och nationellt, vilka prognosmodellen baseras på. 
 
Tabell 3  Sysselsatta på länets arbetsmarknader 2005, 2015 och 2030 
 
     2005    2015   2030 
    
Arvidsjaur     3000     2800     2400 
Arjeplog     1500     1550     1100 
Jokkmokk     2500     2400     2100 
Överkalix     1600     1500     1450 
Övertorneå     1800     1800     1600 
Pajala     2300     2100     1700 
Gällivare     8900     9500     8600 
Fyrk./Kalix    77600   77550   70900 
Haparanda     3500     3450     2800 
Kiruna   12000   12000   12000 
    
Länet 114700 114650 104650 
 
I tabell 4 sammanfattas sysselsättningsprognosens utfall i form av befolkning och dess 
fördelning på länets arbetsmarknadsregioner. Sammanfattningsvis visar tabell 3 att endast den 
tätbefolkade kustregionen Fyrkanten/Kalix kan väntas växa i befolkningsnumerär, medan 
Kiruna och Haparanda behåller sin folkmängd, medan folkmängden i övriga länsdelar 
successivt minskar fram till 2015 och 2030. 
 
Tabell 4  Folkmängden år 2015, 2020 och 2030 fördelad på länets lokala 

arbetsmarknader 
 
Arbetsmarknad    2015     2020    2030 
Arvidsjaur         6156     5678     4984 
Arjeplog         3213     2594     1905 
Jokkmokk         4903     4483     4207 
Överkalix         3625     3550     3500 
Övertoneå         5065     4710     4139 
Pajala         5728     5330     5059 
 
Kiruna      22423   21537   21488 
Gällivare      18285   17923   17533 
 
Haparanda          9541     9261     9103 
 
Fyrkanten/Kalix  169466 170996 171427 
 
Länet  247884 245475 246032 
 
Hur prognosen utfaller i form av befolkningens fördelning på kvinnor och män visar figur 11. 
De olika näringsgrenarnas relativa utveckling och efterfrågan på arbetskraft av olika slag kan 



 28

väntas medföra en successiv utjämning av könsbalansen i länet till år 2030, även om ett visst 
”mansöverskott” fortfarande då råder. Heldragen linje visar männens och den streckad 
kvinnornas antal. 
 
De demografiska förändringarna innebär också en generellt sett åldrande befolkning, vilket är 
en utveckling som länet och Sverige delar med hela den högindustrialiserade världen. Hur 
detta tar sig uttryck i Norrbotten visar tabell 5.  
 
Figur 11 Antalet män och kvinnor i Norrbotten år 1968 till 2030 
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Där ser vi att de ungas och medelålders andel minskar, medan åldersgruppen över 65 år växer. 
Givetvis finns här påtagliga skillnader inom länet, där främst de mindre inlands- och 
skogskommunerna får en växande andel äldre invånare. Deras andel ökar från idag omkring 
23 till 34 procent av befolkningen. Samtidigt minskar andelen barn och ungdomar från 23-25 
procent idag till mindre 20 procent år 2030. Det illustreras i tabell 5 av utvecklingen i 
Övertorneå kommun som här får ”representera” de glest befolkade mindre kommunerna i 
länet.  
 
I en jämförelse med förändringarna i länets expansiva centrum, dvs. Fyrkanten/Kalix-området 
framgår relativt stora skillnader gentemot de glesbefolkade delarna av länet. Där minskar de 
ungas andel relativt marginellt medan ökningen i gruppen över 65 år kommer att stanna vid ca 
25 procent, dvs. 10 procentenheter mindre än inlandskommunerna. Den befolkningsgrupp 
som brukar förknippas med brottslighet, dvs. män i yngre medelålder, 20-39  år, minskar inte 
heller alls lika mycket i den regionen som i de mindre kommunerna, där den åldergruppen 
kommer att uppgå till bara ca 15 procent om tio år. 
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Tabell 5 Befolkningens ålderfördelning 2005, 2015 och 2030 bland män och kvinnor 
 
NORRBOTTEN  

        Män         Kvinnor 
         År                År 
Åldergrupp        2005        2015        2030           2005      2015       2030 
 
 0-19  år                    24           21           23         23         20         21 
20-39 år                    24           23           22         22         22         21 
40-64 år                    35           33           30         34         32         29 
65-w år                     17           22           26         21         26         28  
 
ÖVERTORNEÅ     

        Män         Kvinnor 
         År         År  
Åldersgrupp         2005         2015         2030       2005       2015      2030 
 0-19 år          23           18           18         22         17         16 
20-39 år           17           19           14         14         19         14 
40-64 år          37                    37           34         34         35         35 
65-w år                    23           26           34         29         29         34 
 
FYRKANTEN/KALIX         

        Män                Kvinnor 
        År                 År  

Åldersgrupp         2005         2015         2030       2005       2015      2030 
 0-19 år                    24           22           23         23         21         22 
20-39 år                  26           24           22         24         23         22 
40-64 år              34           33           29         34         32         29 
65-w år                   15           21           25         20         24         28 
 
Inom ramen för en svagt minskande länsbefolkning kommer en fortsatt koncentration att ske 
till kommunerna i ”fyrkanten”, inklusive Kalix, som tabell 6 visar. På den arbetsmarknaden 
finns idag drygt 65 procent av länets befolkning och den kommer sannolikt att växa till nära 
70 procent under de närmaste ca 10 åren.  
 
Om Haparanda inkluderas kommer 3 av 4 länsbor att arbeta och bo i denna kustregion. Mot 
bakgrund av den expansion som i dag pågår i Haparanda/Tornio kommer sannolikt Kalix att 
allt mer präglas av att vara en kommun för boende med omfattande utpendling såväl norrut 
mot Haparanda som söderut mot Luleå. 
 
Samtidigt ser vi att övriga länsdelar står relativt sett stilla vad gäller andel av befolkningen, 
vilket som ovan framgått motsvaras av en minskande total befolkningsnumerär.  
 
Sveriges byggindustrier har nyligen publicerat en framtidsbedömning av byggsektorns 
utveckling regionalt i landet, Byggföretagen och befolkningen. En rapport från Sveriges 
byggindustrier, Januari 2008. Där framgår att byggsektorn i Norrbotten idag, i en nationell 
jämförelse, uppvisar hög omsättning, hög vinstnivå och även relativt stor dynamik i form av 
nyföretagande. Dock innebär framtiden på grund av de ovan beskrivna demografiska 
förändringarna att en ganska kraftig negativ effekt kommer att följa för byggsektorn då de 
hushållsbildande åldrarna kraftigt kommer att minska. Flera av länets arbetsmarknadsregioner 
utmärker sig bland de i landet som kommer att uppvisa störst tillbakagång vad gäller 
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nettoomsättning i byggsektorn, bl.a. Jokkmokk, Arjeplog, Övertorneå och Kiruna fram till år 
2011. I rapporten skrivs avslutningsvis att: 
 

Slutsatsen är dock klar: Byggföretagen står inför stora strukturförändringar 
till följd av förändringar i befolkningsstrukturen. I ett antal av landets FA-
regioner kommer i praktiken byggföretagen …… att i de närmaste försvinna 
(Byggföretagen och befolkningen. En rapport från Sveriges byggindustrier s 
28). 

 
Tabell 6  Befolkningens fördelning på Norrbottens kommuner år 2015, 2020 och 

2030 
 
  2015 2020 2030 
Arjeplog    1  1   1 
Arvidsjaur    2  2   2 
Jokkmokk    2  2   2 
Västra skogs- och 
inlandet    5  5   5 
 
Pajala    2  2  2 
Överkalix     1  1  1 
Övertorneå     2  2  2 
Östra skogs- och 
inlandet     5  5  5 
 
Gällivare     7   7   7 
Kiruna     9   9   9 
Malmfälten  16 16 16 
 
Haparanda     4  4  4 
 
Kalix     6  6  6 
Boden  11 11 11 
Luleå  31 32 33 
Piteå  17 17 18 
Älvsbyn     3  2   2 
Fyrkanten/Kalix 68 68 70 
 
En alternativ ”framtid”. Vad händer vid mer kraftfulla klimatpolitiska åtgärder? 
Vilka krafter kan då på ett avgörande sätt ändra de regionalekonomiska förlopp som den 
presenterade prognosen visar?  Idag pågår en omfattande internationell diskussion om den 
globala uppvärmningen och dess konsekvenser. Den framtidsbild som här presenterats 
förutsätter att inga dramatiska klimatpolitiska åtgärder vidtas, utöver de redan planerade och 
beslutade.  
 
I den bild av Sveriges regionala framtid som Institutet för tillväxtpolitiska studier (ITPS) 
presenterat finns ett alternativt scenario med mer omfattande klimatpolitiska åtgärder. I det 
scenariot antas ett ökat utsläppspris för koldioxid om 25 Euro per ton och ett framtida elpris 
på 39 öre/kWh. Generellt sett kommer då den ekonomiska tillväxten, sysselsättningen och den 
privata konsumtionen att bli lägre, dvs. reduceras till 2.4, istället för 2.8 procent per år, medan 
sysselsättningsökningen begränsas till 0.1 istället för 0.8 procent per år. I stort sett kommer 
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tillväxten att även i ett sådant scenario drivas av expansiva branscher som verkstads-, kemisk-
läkemedels- och byggnadsindustri och av vissa tjänsteproducerande sektorer.  
 
Främst kommer de råvarubaserade och energiintensiva delarna av industrin som järn-, stål och 
metallverk att växa betydligt långsammare. Regionalt får detta givetvis rätt stora 
konsekvenser. ITPS framhåller i sin rapport att de två regioner i landet som främst är sårbara 
för en sådan framtid är Norrbotten och Västernorrland med sina omfattande energiintensiva 
industrisektorer. En sådan framtid kommer sammantaget att skärpa de tendenser till regional 
polarisering och större geografiska skillnader som redan pågår. Den regionala 
koncentrationsprocessen skärps således om en mer aktiv klimatpolitik kommer att 
förverkligas i form av omfattande begränsningar av koldioxidutsläppen och högre 
energiskatter. 
 
Ett sådant politiskt scenario innebär för länets del att befolkningsutvecklingen blir svagare 
samtidigt som koncentrationen till länets kustkommuner ytterligare skärps. För det syfte som 
föreliggande rapport har finns dock ingen anledning att i detalj presentera de ”numeriska” 
utfallet av ett sådant scenario. 
 
En annan händelse på lokal nivå som kan ändra det utfallet i form av sysselsättning och 
befolkning är planerna på en ny stor järnmalmsgruva i Pajala/Kolari. Om dessa planer 
kommer att förverkligas kommer en kraftig tillväxtimpuls att inträffa i dessa båda blivande 
gruvkommuner, men också i deras grannkommuner i Tornedalen. Omfattningen på denna 
tillväxtimpuls, och hur den kan komma att ta sig uttryck, ska inte här närmare beröras. Dock 
genomförs flera sk ”impact-studier” om detta vid Luleå tekniska universitet. Resultaten från 
dessa kommer att föreligga i slutet av juni 2008. 
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Brottsligheten i Norrbotten 1979-2015 
 
Brottslighetens utveckling och omfattning idag 
Vi ska nu mot bakgrund av den bild av länets utveckling och framtid som ovan presenterats 
närmare granska huvuddragen i länets brottslighet under de senaste ca 10 åren. I figur 1 i 
rapportens inledning har vi sett hur den anmälda brottsligheten totalt utvecklats sedan 1980-
talets början. Generellt har framgått att de anmälda brottens antal (per invånare) i Sveriges 
kommuner ökat, om än från olika nivåer och i olika takt. I endast sju av Sveriges kommuner 
har brottsligheten visat en minskande omfattning. Hur bilden för länets kommuner mer 
detaljerat ter sig visar tabell 7a där det absoluta antalet brott i genomsnitt per år för perioden 
2000-2007 samt för delperioderna 2000-03 respektive 2004-07. Förändringen i procent mellan 
2000-talets början och mitt/slut framgår också. 
 
På kommunnivå kan de anmälda brottens antal variera relativt mycket mellan enstaka år 
beroende på speciella händelser och/eller särskilda polisinsatser. För att mildra effekten av 
sådana förhållanden har två 4-års- och ett 8 årsgenomsnitt alltså presenterats. 
 
I Arjeplog, Boden, Jokkmokk, Pajala, Piteå och Överkalix har den anmälda brottsligheten inte 
ökat nämnvärt, medan övriga kommuner uppvisar mellan 7 (Haparanda) och 21 (Kalix) 
procents ökning under senare tid. 
 
Tabell 7a Det absoluta antalet brott kommunvis i medeltal per år under perioderna 
 2000-07, 2000-03 samt 2004-07 
 
  Antal brott i genomsnitt per år:      Förändring % 
       2000-07      2000-03          2004-07      2000/03-2004/07 
 
Arjeplog                   231           227           230           +  1 
Arvidsjaur                 489           452           520           +15 
Boden                                 3098         3093         3106               0 
Gällivare                1875         1776         1968           +11 
Haparanda                1074         1026         1101           +  7 
Jokkmokk                   447           449           446           -   1 
Kalix                             1606         1449         1750           +21 
Kiruna                            1940         1800         2064           +15 
Luleå                             8861         8291         9487           +14 
Pajala                               322           315           325           +  3 
Piteå                             3729         3720         3743           +  1 
Älvsbyn                    650           591           692           +17 
Överkalix                  341           337           340           +  1 
Övertorneå                 333           304           359           +18 
 
Hur dessa brott fördelas på olika brottstyper visar tabell 7b där vi ser årsgenomsnittet under 
perioden 2000-2007. Där framgår att stölder, våldsbrott och hot m.m och trafikbrott är de allra 
vanligaste brottstyperna, medan Narkotika- och alkohol- och trafikbrott kommer därnäst. Vi 
ska nu övergå till att beskriva och analysera brottens omfattning i relativa tal, men då vi gör 
det är det viktigt att hela tiden hålla i minnet att förändringar och relativa tal lätt förleder 
tanken. Om sexualbrotten i t.ex. Arjeplog ökar från 1 till 2, narkotika brotten från 9 till 18, 
eller trafikbrotten från drygt 20 till drygt 40  mellan två år så är det förvisso en ökning på 100 
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procent vilket kan förefalla dramatiskt, men kan i realiteten givetvis bero på rena 
tillfälligheter eller en specifik polisaktion. 
 
Figur 7b Antalet brott fördelade på 7 brottstyper, årsgenomsnitt 2000-2007 
 
 Vålds-   Till-       Skade- Narkotika Hot, olaga Trafik-   Sexual-
 brott      grepp    görelse Alkohol frihetsber. brott        brott 
 
Arjeplog   11          119           29     9   18   22           1 
Arvidsjaur   25          263           52   19   47   49           3 
Boden 241        1573         319       209 337 210         28 
Gällivare 154          811         231 177 231 151         13 
Haparanda 104          401         134        79 159 123           8 
Jokkmokk   31          225           47        28   41   34           4 
Kalix 113          756         200 117 170 134         12 
Kiruna 178          795         272 213 205 149         19 
Luleå 607        5131         957 444 735 488         53 
Pajala   25          112           47   20   54   34           3 
Piteå 244        1993         405      345 284 313         31 
Älvsbyn   46          369           58   33   63   41           7 
Överkalix   24         163            41   23   35   31           2 
Övertorneå   28         135            34   29   41   46           3 
 
Givetvis varierar också brottens absoluta antal kraftigt mellan kommuner med olika 
folkmängd som ovan framgått. Tabell 8 visar därför frekvensen anmälda brott och dess 
förändring mellan åren 1979/86 och 2000/07. 
 
Sammantaget visar dock tabell 8 otvetydigt att den anmälda brottslighetens omfattning 
generellt sett, och på lång sikt, ökat i hela länet, om än från väldigt olika nivåer i olika 
kommuner, och då också i påfallande olika omfattning procentuellt sett. Tabellen antyder 
dock uppenbarligen ett mönster i den meningen att den procentuella ökningen är störst, där 
utgångsnivån för drygt 20 år sedan var som lägst, som t.ex. i Arjeplog, Älvsbyn, Överkalix 
och Piteå. Noteras kan dock att Pajala och Övertorneå, som hade en påtagligt låg anmäld 
brottslighet i början av 1980-talet samtidigt också uppvisar den, frånsett Gällivare, minsta 
ökningen. 
 
Detta mönster av låg ”utgångsnivå”, i de flesta fall, innebär en stor procentuell ökning är ett 
nationellt fenomen som figur 12 visar. Där framgår att Pajala och Övertorneå i ett sådant 
perspektiv utgör ett av relativt få undantag i landet, dvs. låg utgångsnivå och liten ökning. En 
kraftig ”motpol” till dessa norrbottniska glesbygdskommuner utgörs av den befolkningsfattiga 
glesbygds- och avfolkningskommunen Sorsele i nordvästra hörnet av Västerbottens län som 
haft bland de allra högsta brottsökningarna i landet, tillsammans med Sjöbo beläget i allra 
sydligaste Sverige, liksom t.ex. Ydre i Östergötland och Aneby i Jönköping. 
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Tabell 8 Totalt antal anmälda brott, årsgenomsnitt, 1979/86 och 2000/07 
 (per 100 000 personer) samt ökningen i procent 
 
  1979/86    2000/07     Förändring % 
Arjeplog  3350           7073         +111  
Arvidsjaur  4500           7031             +56  
Boden  7700         10982             +43  
Gällivare  8100           9740             +20  
Haparanda  8350         10381             +24  
Jokkmokk  5800           7929             +37  
Kalix  6450           9072             +41  
Kiruna  6550           8289             +27  
Luleå  9500         12267             +29  
Pajala  3700           4570             +24  
Piteå  5550           9170             +65  
Älvsbyn  4050           7349             +81  
Överkalix  4650           8536             +84  
Övertorneå  5300           6249             +18  
 
Figur 12  Anmälda brott 1979/86 samt ökning i procent till år 2000/07 (brott per 

100 000 invånare) 

 
Ställd inför tabell 7 och figur 12 måste givetvis den klassiska frågan inom brottsforskningen 
ställas, dvs. i hur hög grad är ökningen en reell företeelse, dvs. att fler brott faktiskt begås, och 
i vilken omfattning handlar det om en mindre tolerans mot stölder och övergrepp hos 
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allmänheten och därmed en högre anmälningsfrekvens? Ökningen kan givetvis också delvis 
vara en effekt av ökade och mer effektiva polisinsatser t.ex. inom trafik-, den ekonomiska- 
och/eller narkotikabrottsbekämpningen. För en detaljerad analys av detta se den inledningsvis 
nämnda Brå-rapporten Westfelt L, Brottsoffers benägenhet att polisanmäla brott, Rapport 
2008:12.  
 
Här skall dock inte den frågan adresseras då undersökningens syfte främst är att ge ett 
diskussionsunderlag för hur polisarbetet skall fördelas geografiskt och bedrivas. Utifrån det 
perspektivet torde den anmälda brottsligheten trots allt vara en viktig indikator för att 
diskutera och analysera t.ex. resursfördelningsfrågan. Dock torde utan tvivel brottsligheten ha 
ökat i länet, om än i olika takt och från olika nivåer. Hur brotten fördelas på huvudkategorier i 
genomsnitt per år under perioden 2000-2007 framgår av tabell 9a och 9b 
 
Den motiverar främst slutsatsen att den totala brottsligheten är relativt stor i Luleå, Haparanda 
och Boden. Där förekommer också alkohol och narkotikabrottslighet i relativt stor omfattning, 
liksom våldsbrott, hot och tillgrepp. Narkotika och alkoholbrott återfinns i rätt stor omfattning 
i Gällivare, Kiruna, Boden, Kalix, Luleå och Piteå medan trafikbrotten är påtagligt många i 
Haparanda. Som tidigare framgått ligger Pajalas brottsfrekvens på en genomgående mycket 
låg nivå, med undantag för miljöbrotten som generellt i rätt stor omfattning förekommer i 
länets glesbygdskommuner. Vad gäller sexuella övergrepp finns påtagligt många sådana 
anmälda i Boden och i någon mån också i Kiruna och Älvsbyn under de 8 åren 2000-07. 
 
Tabell 9a Totalt antal anmälda brott samt fördelade på 5 kategorier, årsgenomsnitt 

2000-2007 (per 100 000 inv.) 
 

Alla Vålds- Sexual- Hot, kränk. Till- 
  brott      brott brott frihetsber.   grepp 
 
Arjeplog   7073   339 35   547 3687 
Arvidsjaur   7031          368 46   676 3809 
Boden 10982          851 99 1191 5562 
Gällivare         9740          801 68 1204 4223 
Haparanda 10381       1021 75 1558 3924 
Jokkmokk   7929          554 77   730 4022 
Kalix   9072   641 71   962 4285 
Kiruna   8289   764 82   880 3418 
Luleå 12267   837 73 1014 7071 
Pajala   4570   357 49   773 1622 
Piteå   9170   597 75   695 4882 
Älvsbyn   7349   522 83   715 4206 
Överkalix   8536   600 42   879 4147 
Övertorneå   6249   525 50   782 2565 
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Tabell 9b Antal anmälda brott fördelat på 5 kategorier (årsgenomsnitt 2000-2007) 
 (per 100 000 inv.) 
 
 Skade- Trafik- Alkohol Ekonomi- Miljö- 
 görelse brott Narkotika ska brott brott 
Arjeplog    900   671     274    19 269 
Arvidsjaur    760           715     277    27   73 
Boden  1126   742     738    58   53 
Gällivare  1202   785     923    48 172 
Haparanda  1317 1206     775    69 214 
Jokkmokk    831   612     494    43 219 
Kalix  1134   762     662    47 133 
Kiruna  1169   641     915    39   66 
Luleå  1319   673     612    69   60 
Pajala    681   487     283    20 147 
Piteå    993   767     845    37   51 
Älvsbyn    660   472     381    27   34 
Överkalix  1051   776     592    31 166 
Övertorneå    655   871     549    40 180 
 
Brottsbildens förändring då 2000-talets första del jämförs med åren 2005-07 visar tabell 10 
för några brottstyper. Ett relativt tydligt mönster framgår då på så sätt att stölder/tillgrepp med 
få undantag, främst Arvidsjaur och Kalix, minskar medan våldsbrott, hot/kränkningar och 
sexualbrott generellt sett ökar. Anmälda miljöbrotten uppvisar en betydligt mer splittrad bild. 
 
Tabell 10 Förändrad brottsbild 2000-03 jämfört med 2004-07 (årsgenomsnitt per 

100.000 inv) 
 
 Stölder      Vålds-    Sexual-    Hot, Miljö- 
                    brott      brott        kränkn.  brott    
Arjeplog       -1             38         -17           6             -7 
Arvidsjaur           19          154         -54          49            36 
Boden             -23            55         104          19            13 
Gällivare            -4            25           -6           35           -60 
Haparanda            1              4           99           31          -68 
Jokkmokk           -7            21           11         -16              6 
Kalix                   12           16           74           41            89 
Kiruna                 -6            40           -6           21           -10 
Luleå              -2            46             2          32             -1 
Pajala              -8              9           57          33               1 
Piteå                  -16            31           68            8             34 
Älvsbyn                6            60           34          74             64 
Överkalix          -19            28         243          20               1 
Övertorneå            8            28           69          23             -1 
 
Går det då att svara på den ”enkla” frågan om Norrbottens brottslighet kan påstås var 
förhållandevis ”stor” eller ”liten” till sin omfattning? Vilket rimligt perspektiv, eller 
”måttstock” ska anläggas för att besvara en sådan fråga? 
 
Ett generellt svar ska sökas genom att relatera den anmälda brottslighetens omfattning i varje 
kommun i länet till strukturellt likartade kommuner i övriga landet. Detta ska ske genom att 
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nyttja SCB:s och Svenska kommunförbundets senaste kommuntypsklassificering. Den innebär 
att alla Sveriges kommuner, på basis av vissa strukturella egenskaper, främst 
befolkningsstorlek, pendlingsmönster och näringslivsstruktur, indelats/”klustrats” i 9 
huvudkategorier. På så sätt kan en mer realistisk bild av brottslighetens relativa omfattning 
erhållas än vid t ex en jämförelse med ett, i grund och botten intetsägande, riks- eller 
kommungenomsnitt, dvs. en brottslighet som egentligen inte ”finns någonstans”. 
     
Det innebär alltså att länets glesbygdskommuner relateras till andra glesbygder i landet, dvs. 
kommuner med färre än 7 invånare per kvadratkilometer och mindre än 20 000 invånare. 
Luleå jämförs med städer av samma typ, dvs. med mellan 50.000 och 200.000 invånare och 
med en tätortsgrad på minst 70%. Kiruna och Kalix relateras till industrikommuner med 
mellan 12000 och 25000 invånare, och Piteå till kommuner med mer än 25000, men mindre 
än 50000 invånare osv. Resultatet av en sådan jämförelse finns i tabell 11.  
 
En över- eller underrepresentation på +100 eller -100 procent kan måhända förefalla underligt 
i tabell 11, men innebär att brottsligheten har ett värde som över- eller understiger halva 
medianvärdet i respektive kommuntyp som utgör jämförelse. Arjeplog uppvisar i genomsnitt 
ett sexualbrott per år mellan 2000 och 2007. Det betyder, omräknat till sexualbrott per 
100 000 invånare, knappt 35. Medianvärdet för landets glesbygdskommuner är 70 sexualbrott 
per 100 000 vilket för Arjeplogs del blir ett ”relativtal” på -100%, se tabell 11.  
 
Vad gäller den totala brottslighetens omfattning framgår att främst Haparanda, men också 
Gällivare och Överkalix har en märkbar ”överrepresentation” av brott. Samtidigt ser vi att 
Bodens, Luleås och Älvsbyns brottslighet praktiskt taget helt överensstämmer med den som 
”borde finnas”, dvs. som finns i jämförbara kommuner. En påtagligt låg total (anmäld) 
brottslighet återfinner vi i Pajala och Övertorneå men också i Piteå och Kiruna. 
 
Gällivare och Haparanda i ”fel” kommungrupp? 
I SCB:s/Kommunförbundets, på rent statistiska grunder, gjorda klassificering har Gällivare 
hamnat i gruppen ”glesbygdskommuner” (mindre än 7 invånare per kvadratkilometer och 
mindre än 20 000 invånare). Dock kan Gällivare antas vara ett ”gränsfall”, dvs. skulle ha 
kunnat hamna i de mindre alternativt medelstora industrikommunernas grupper. Detta kan 
misstänkas ligga bakom den 25 procentiga överrepresentation av brott som vi ser för 
Gällivares del. För att kontrollera för detta har Gällivare även relaterats till dels en kategori 
”Varuproducerande mindre industrikommuner” och med den grupp som Kiruna och Kalix 
relaterats till. Då ser vi att Gällivares samlade ”kriminalitet” nog överskattas relativt sett, men 
dock ligger över alla tre kommungruppernas median. I Gällivare finns uppenbarligen en 
tämligen utbredd brottslighet relaterad till våld, hot m.m., skadegörelse, alkohol och 
narkotika, men också brott mot trafik-, ekonomisk och miljölagstiftning. 
 
Haparanda uppvisar genomgående en kraftig överrepresentation av alla brottstyper, främst 
våld, hot och skadegörelse, men också trafik-, narkotika-/alkohol- och miljöbrott liksom brott 
mot den ekonomiska lagstiftningen. Lite ”besynnerligt” verkar då att just stölderna är relativt 
sett få i Haparanda. Det kan dock ifrågasättas om de kommuner som Haparanda jämförts med 
är en lämplig ”referensram” för förståelse av den relativa omfattningen av kommunens 
brottslighet. 
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Tabell 11 Brottsligheten i länets kommuner 2000/07 jämförda med strukturellt 
likartade kommuner enligt SCB:s och Svenska kommunförbundets 
kommuntypsklassificering (tabellen visar procentavvikelsen från  
mediankommunen i respektive grupp) 

 
Alla Vålds- Sexual- Hot, kränk. Till- 

  brott      brott brott frihetsber.   grepp 
Arjeplog     -3 -54 -100 -31    -2 
Arvidsjaur     -4 -42   -51   -6      2 
Boden      0   12      8   24    -6 
Gällivare    25   35    -3   41    11 
   Gäll.(Kir/Kal)   4      13      -20     27     -32 
   Gälliv.indu      9      26      -18     36     -14 
Haparanda    16   45   10   50   -13 
   Haparanda2    - 9   16  -44   28   -42 
Jokkmokk     8     6    10     2      7 
Kalix  -12   -9   -15     9   -30 
Kiruna  -23     9      1     0   -63 
Luleå     0   -7   -48    -6      4 
Pajala  -59 -46   -44     8 -131 
Piteå  -19 -25   -22  -29   -21 
Älvsbyn     1    0    16     0    11 
Överkalix   15  13   -68   19    10 
Övertorneå  -17    1   -41     9   -46 
 
 Skade- Trafik- Alkohol Ekonomi- Miljö- 
 görelse brott Narkotika ska brott brott 
 
Arjeplog   9    9 -39   -52    65 
Arvidsjaur  -8  14 -38     -7  -29 
Boden  -9    5    9    62    19 
Gällivare  32  22  59    40    45 
   G(Ind.kom)    15    26    48      53      68 
   G(Kir/Kalix)     3      8    27      45      66 
Haparanda  29  51  32   67    66 
   Haparanda2    0  29    8   97    75 
Jokkmokk    1    0  23   34    57 
Kalix  -3    5  -1   45    57 
Kiruna    0 -13  27   33    13 
Luleå   -8   -2 -32   53    43 
Pajala -21 -26 -35 -47    36 
Piteå -24    8    9   40    16 
Älvsbyn -25 -30    0   -8 -177 
Överkalix   22   21  35     7    43 
Övertorneå -26   30  30   28    47 
 
Därför har Haparanda också jämförts med en här speciellt konstruerad kommungrupp, 
”invandrartäta mindre kommuner i övriga landet”. Kriterierna har då varit kommuner med 
mer än 5000, men mindre än 25000 invånare tillsammans med en andel utlandsfödda, eller 
”inrikes födda med utländskbakgrund”, som överstiger 18 procent. I Haparanda utgör den 
delen av befolkningen hela 50.5 procent vilket är den allra högsta andelen i Sverige, närmast 
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följt av Botkyrka med 47.7 och Södertälje med 35.5 procent. Med dessa urvalskriterier 
utfaller, förutom Haparanda totalt 14 kommuner nämligen Surahammar, Upplands-Bro, 
Olofström, Hallstahammar, Fagersta, Eda, Strömstad, Bjuv, Åstorp, Köping, Salem, Burlöv, 
Övertorneå och Gnosjö. 
 
Den bild av Haparanda (”Haparanda2” i tabell 11) som präglat av omfattande brottslighet blir 
då mindre ”dramatisk”. Relativt den brottslighet som anmälts i dessa befolkningsmässigt 
mindre men invandrartäta kommuner är Haparandas totala brottslighet faktiskt något, 9% 
lägre. Dock framstår Haparanda fortfarande som något av ett undantag då våldsbrott, hot och 
kränkningar, trafikbrott, miljö- och ekonomiska brott förekommer påtagligt ofta, medan 
däremot sexualbrotten och stölderna är påfallande få. 
 
Kalix uppvisar en relativt begränsad brottslighet, där bara hot, trafik- och miljöbrott, liksom 
ekonomiska brott, förekommer i relativt större omfattning. Luleå har genomgående en 
brottslighet nära den nivå som liknande kommuner uppvisar, utom vad gäller miljöbrott och 
ekonomiska brott som är överrepresenterade, medan sexual-, alkohol och narkotikabrotten är 
relativt sett få. 
 
Av glesbygdskommunerna utmärker sig Överkalix med en relativt omfattande brottslighet 
”över hela linjen” dvs. relaterad till våld, hot, stöld, skadegörelse, trafik och 
alkohol/narkotika, men få anmälda sexualbrott. Övertorneå däremot har en relativt sett liten 
total brottslighet, men en klar överrepresentation av hot m.m. liksom av alkohol-/narkotika- 
och miljöbrottslighet. 
 
Brotten årsvis 1996-2007 
Hur brottsutvecklingen årsvis sedan 1996 ter sig i Pajala, Luleå, Piteå och Haparanda visar 
figur 12. Att vi valt just dessa kommuner beror på att Pajala och Piteå å ena sidan och Luleå 
och Haparanda å andra sidan, uppvisat påtagligt låg respektive hög brottslighet per invånare 
som tabell 9a och 9b visat. Figur 12 visar att Pajalas brottslighet genomgående ligger på en 
påtagligt låg nivå, om än med stigande ”trend”, liksom Piteås. Luleås och Haparandas. I Luleå 
och Piteå har dock den anmälda brottsligheten minskat sedan 2004. 
 
I hög grad samma slutsatser kan dras från figur 13 där våldsbrotten per invånare för dessa 
kommuner årsvis illustreras. Haparanda ligger högt varje år, utom 1996 och 1997, men även 
Piteå men främst Luleå visar en markerad ökning av våldsbrotten under 2000-talet. Liksom 
vad gäller total brottslighet ligger Pajala genomgående tämligen lågt vad gäller våldsbrott. 
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Figur 12 Totalt antal brott per 100 000 invånare i valda kommuner årsvis 1996-2007 
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Figur 13 Våldsbrott per 100 000 invånare i valda kommuner 1996-2007 
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Vilka generella samband finns då mellan (den anmälda) brottslighetens omfattning och 
kommuner med olika folkmängd och andra karaktäristika? En uppfattning om det ger följande 
figur, där antalet brott per invånare i genomsnitt under åren 2003 till 2006 relateras till 
folkmängden i Sveriges kommuner. Även i figur 14 finns länets kommuner särskilt 
markerade. 
 
Tydligt framgår att brottsligheten tenderar att öka med större befolkning och detta dessutom i 
en tilltagande grad, dvs. brottsfrekvensen växer inte linjärt med, utan något snabbare än, 
folkmängden. Det visar de två i figuren inlagda regressionslinjerna, där den ena baseras på 
samtliga kommuner i landet och den andra på enbart länets kommuner. Dock ser vi att de 
båda kurvorna ligger relativt nära varandra och har samma form. En slutsats är alltså att det 
samband mellan befolkning och brott som finns på riksnivå också återfinns på länsnivån. 
 
Figur 14 Anmälda brott per invånare och folkmängd i Sveriges kommuner 2000-07 
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Figur 14 illustrerar alltså den totalt anmälda brottslighetens omfattning per kommun under 
2000-talet första del, dvs. i genomsnitt under de tre åren 2003 till 2006. Vi ser att Luleå ligger 
relativt högt i en nationell jämförelse, liksom även Boden och Haparanda, medan Kiruna, 
Kalix och Gällivare finns på en något lägre nivå, liksom länets mindre kommuner med 
Överkalix som lite av ett undantag. 
 
Hur kategorin våldsbrott relateras till kommuner av olika storlek visar figur 15. Som vi 
inledningsvis redan sett i figur 2 uppvisar den typen av brott en mycket hög nivå i främst 
Haparanda, men också i Gällivare, Boden och Kiruna, medan Luleå, relativt sin 
befolkningsstorlek, har en förhållandevis låg våldsbrottslighet, om än över medianvärdet (den 
horisontella linjen i figur 15) bland svenska kommuner men under den brottslighet som 
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folkmängden predicerar, dvs. regressionslinjen (kurvan) i figur 15. I detta avseende liknar 
Luleå som vi ser universitetsorterna Linköping, Uppsala och Umeå. Övriga kommuner i länet 
har en sådan brottslighet nära eller under medianvärdet bland landets kommuner (den 
horisontella linjen). Arjeplog och Pajala har som framgår en påtagligt låg anmäld 
våldsbrottslighet. 
 
Av dessa iakttagelser kan slutsatsen dras att en större befolkning medför fler brott, inte bara 
totalt sett utan även per invånare. Väl känt är också att en stor del av brottsligheten har en 
påtagligt ”manlig prägel”, och främst handlar om (yngre) medelålders män. I ett försök att 
förklara variationen i brottslighet mellan landets kommuner har en modell skattats där brotten 
antas vara en funktion av den totala befolkningen, befolkningstätheten och inslaget av yngre 
medelålders män (20-39 år). 
 
Figur 15 Folkmängd och anmälda våldsbrott i landets 290 kommuner 2000-07  
 (årsgenomsnitt) 
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Av tabell 12 ser vi att brottens omfattning och variation i mycket hög grad kan förklaras med 
dessa tre enkla oberoende variabler, alltså folkmängd, befolkningstäthet samt inslaget av män 
i totalbefolkningen. Sammantaget kan omkring 90 procent av variationen i de olika brottens 
antal i kommunerna ”förklaras” på så sätt (R2 varierar mellan 0.86 och 0.96). Tabellen ger 
underlag för följande slutsatser. Om folkmängden ökar med 10 procent då ökar den totala 
brottsligheten med nästan 11.7 procent, våldsbrotten med 12.0 procent, stölderna med 11.9, 
skadegörelse med 11.7, alkohol-/narkotikabrotten med 12.4, trafikbrotten med 10.9 och 
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hot/olaga frihetsberövande m.m. med 11.2 procent. Sexualbrottens antal ökar med 11.6 
procent i ett sammanhang av 10 procent större folkmängd. 
 
Effekterna av en mer koncentrerad befolkning är inte lika stor, men är signifikant för samtliga 
brottstyper, utom för trafik- och alkohol/narkotikabrotten. En slutsats blir då att narkotika-
/alkoholbrott förekommer ”överallt” i landet, liksom trafikbrotten. För sexualbrotten gäller att 
10 procent högre befolkningstäthet innebär 1.9 procent fler övergrepp, dvs. brottstypen 
återfinns i en relativt likartad omfattning såväl i ”storstad” som i ”glesbygd”.  
 
Brottslighetens i hög grad ”manliga” karaktär verifieras också i tabellen. Variabeln ”Män 20-
39” utgörs av över- respektive underrepresentationen av män i åldern 20-39 år (det antal män i 
den aktuella åldersgruppen som inte kan förklaras med den totala folkmängden i kommunen). 
Vi ser att om överrepresentationen av män ökar med 10 procent då ökar den totala 
brottsligheten med nästan 1.2 procent. Fördelat på brottstyper ligger ökningen på grund av 
”manseffekten” på mellan, som högst, 1.6 procent för skadegörelse och trafikbrotten och som 
lägst 0.8 procent för sexualbrotten. 
 
Tabell 12 Antalet brott i landets kommuner som en funktion av folkmängd, 

befolkningstäthet och antalet män (över-/underrepr. i åldern 20-39 år) 
genomsnitt per år 2000-07 

 
Beroende variabel, antalet brott 

 Totalt   Våld   Till-      Skade-   Narkotika    Trafik   Hot, olaga-     Sexual-      
    grepp   görelse    Alkohol                      frihetsber.      brott 
Ober.var     
 
Folkmängd 1.174      1.200    1.185    1.175     1.240     1.094 1.124          1.162 
Bef.täthet 0.310      0.371    0.339    0.501     Ej.sign.     Ej.sign. 0.356          0.185 
Män 20-39  0.116      0.100*  0.121    0.157     0.030*     0.159 0.102          0.080* 
Konstant       -6.401    -9.481   -7.324   -9.730    -7.773          -7.792         -8.414      -10.085 
 
R2(adj.) 0.960      0.933    0.957    0.949      0.875     0.864 0.930          0.918 
Kommentarer; Nästan alla parametrar uppvisar T-värden omkring eller betydligt över 4.0 och är då signifikanta 
på 0.00-nivån, undantaget är de parametervärden som markerats med * som är signifikanta på 5% nivå. För 
narkotika- och trafikbrotten saknar befolkningstätheten helt signifikant effekt, markerat med Ej.sign.. Det kan 
noteras att den s.k. multikolliniariteten, dvs. korrelationen inbördes mellan de oberoende variablerna, är relativt 
låg. Den högsta finns mellan befolkningstäthet och total folkmängd som är signifikant positiv men relativt låg, 
0.398. Över/underrepresentationen av yngre medelålders män är signifikant negativt korrelerad med 
befolkningstäthet men relativt svagt, -0.264. Slutsatserna om det ”partiella effekterna” är därför relativt säkra. 
För en mer ”nyanserad” modellskattning av brottslighetens omfattning per invånare i landets kommuner se 
bilaga 4. 
 
Norrbottens framtida brottslighet? 
Om vi utgår ifrån att sambanden i tabell 12 är någorlunda stabila över tid och tillämpas på den 
befolkning, den ålders- och könsfördelning och inomregionala koncentration som ovan 
redovisade prognoserna tillhandahåller, kan den framtida brottslighetens omfattning 
uppskattas för länets kommuner. Resultatet av en sådan ”räkneövning” framgår i tabellerna 13 
och 14.  
 
Hur ska då dessa beräknade framtida brottstal tolkas? Vad de i grunden visar är den 
brottsfrekvens som ”borde” återfinnas i respektive kommun, om de relationer mellan 
demografiska faktorer och brott som skattats på basis av generella svenska förhållanden 
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appliceras på länets kommuner. Någon ”genuin brottsprognos” med hänsynstagande till alla 
de faktorer som kan tänkas bestämma brottsligheten handlar det alltså inte om. Vi har inte 
heller lagt in någon generellt ökande brottstrend, som ju uppenbarligen har funnits sedan lång 
tid. Den nyligen avrapporterade offentliga utredningen Framtida krav på polisverksamheten, 
SOU 2007:39, förutsätter inte heller någon sådan utveckling. Man skriver: 
 

Det är inte troligt att perioden (10-20 år framöver min anm.) kommer att 
karaktäriseras av en sådan dramatisk ökning av brott som präglade 1950-, 60- 
och 70-talen. Den traditionella brottsligheten kan t.o.m. minska något medan 
den grova och organiserade brottsligheten med största sannolikhet kommer att 
internationaliseras ytterligare och bli mer sofistikerad. Allt större del av 
brottsligheten kommer på ett eller annat sätt att relateras till Internet och andra 
elektroniska kommunikationssystem. ….. Även anmälningar om våldsbrott 
(inklusive sexualbrott) kommer att öka till följd av den minskande toleransen 
mot den typen av brottslighet (SOU 2007:39 s. 97). 

 
Att just brotten mot ”liv och hälsa” uppvisar en kontinuerlig och rätt kraftig ökning visar figur 
16. Den relativt snabba ökningen av dessa brottstyper är med säkerhet både en följd av en 
faktisk ökning, men också av en ökande anmälningsfrekvens till följd av minskad tolerans för 
sådana, mot enskilda personer, riktade kränkningar hot och övergrepp. 
 
Figur 16 Brott mot liv och hälsa i Sverige 1950-2007 
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I tabell 10 ovan har också tydligt framgått att ett sådant mönster uppenbarligen finns för 
Norrbottens del och i samtliga kommuner. Stölderna minskar generellt, medan vålds- och 
sexualbrott, hot och kränkningar ökar. Länet faller därmed väl in i den generella bild som 
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Rikskriminalpolisens analysrotel har presenterat i sin Problembild 2007 där man i ett 
framtidsorienterat perspektiv skriver att; 
 

”idag är de unga mer internationella än någon tidigare generation och de är 
utpräglat individuellt inriktade. Den ökande individualismen i vårt samhälle 
diskuteras allmänt och man kan iaktta en normupplösning där det är JAG inte vi 
som är viktigt. På ett social-politiskt plan ställs individen mot kollektivet och med 
den ökande individualismen minskar villigheten att finna kollektiva lösningar. 
Kulturella klyftor och en ökande polarisering i samhället innebär att grupper kan 
komma att ställas mot varandra, vilket ökar risken för till exempel hatbrott 
(Problembild 2007 s 4). 

 
Om vi då trots dessa anmärkningar inte förutsätter en över tiden generellt fortsatt uppåtgående 
brottstrend, utan att brottens antal främst kommer att avgöras av total folkmängd, en fortsatt 
koncentration av befolkningen till större orter och ålders- och könsfördelningen borde de 
beräkningar som nedan presenteras ge en viss uppfattning om en tänkbar ”brottsframtid” för 
länet och dess kommuner. Det måste dock framhållas att på kommunnivå kan olika typer av 
brott variera kraftigt mellan åren på grund av orsaker som är att söka i, i småkommunernas 
fall, ett fåtal enskilda personers ”aktiviteter”, eller på en specifik punktinsats av polisen då det 
gäller t.ex. trafik- eller narkotikabrott, s.k. kontroll- och spaningsbrott. 
 
I tabell 13 ser vi, med dessa antaganden och beräkningsgrunder, ett generellt mönster som 
innebär att den anmälda brottsligheten förmodligen kommer att reduceras med en minskande 
och åldrande befolkning i länets mindre kommuner, medan brotten kan väntas öka inom den 
expanderande och urbaniserade tillväxtzonen i länet dvs. Fyrkanten/Kalix-området inklusive 
Haparanda, medan malmfältens andel förblir i stort sett oförändrad.  
 
Det innebär att år 2015 kan ca 80 procent av länets totala brottsligheten förmodas vara att 
återfinna i denna del av länet samtidigt som dess befolkningsandel uppgår till 74 procent. 
 
I länets glest befolkade kommuner bor idag ca 13 procent av länets befolkning medan andelen 
av de anmälda brotten i länet uppgår till 8 procent. Befolkningsandelen i dessa kommuner 
väntas enligt här presenterade prognoser att minska till ca 10 procent medan brottsandelen 
beräknas bli reducerad till ca 6 procent, se tabell 14. 
 
I en nationell jämförelse har vi i figur 1 sett att Pajalas anmälda brottslighet förefaller vara 
extremt låg, även sedd över en längre tidsperiod, och detta även med ”glesbygdsmått mätt”. 
Om detta förhållande kommer att råda även i framtiden, eller om här gjord ”brottsprognos” är 
rimlig är svårt att avgöra, dvs. en ökning på 6 procent fram till år 2015. Men mot bakgrund av 
den planerade nya järnmalmsgruvan i Pajala kommer med all säkerhet kommunens 
brottslighet också att öka, men någon sådan expansion finns alltså inte explicit beaktad i här 
gjorda beräkningar, som endast utgår från framtida folkmängd, dess omlokalisering till större 
tätorter samt ålders- och könsfördelningen.  
 
För Haparandas del kan förmodas att den brottsminskning om 6 procent som här gjorda 
beräkningar visar, inte kommer att inträffa. Den utvecklingen på kommunens arbetsmarknad 
som ”basprognosen” ger vid handen, dvs. i stort sett oförändrad sysselsättning fram till 2015 
torde vara en underskattning mot bakgrund av det som nu sker såväl i Haparanda som i det 
närbelägna Torneå/Nordfinland. Därtill kommer troliga stimulansimpulser genom en 
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järnmalmsgruva i Pajala/Kolari med malmtransporter och utskeppningshamn vid norra 
Bottenviken, mer härom i avsnittet om Haparanda liksom i avslutningsdiskussionen nedan. 
 
Tabell 13 Totalt antal brott per år 2000-07, år 2015, förändring fram till 2015 samt 

beräknat antal brott fördelade på vissa brottstyper år 2015 
 
 Totalt antal brott:    Föränd-    Vålds- Till-       Hot      Sexual- Narkotika 
 2000/07   2015    ring %      brott grepp     m.m     brott alkohol 
Arjeplog   224     167       -25         11           81         16           2    11 
Arvidsjaur   480     407       -15         26         201         38           4    26 
Boden 3094   2871         -7       191        1454       242        26  164 
Gällivare 1855   1734         -7       115         873        150        16  100 
Haparanda 1055     991         -6         58         364          66          9    44 
Jokkmokk   437     306       -30         20         150          29          3    19 
Kalix 1587   1313       -17         86         658        115        12    77 
Kiruna 1914   2294        20       152        1160        196        21  129 
Luleå 8925 11214        26       754        5782        887        96  598 
Pajala   311     331          6         21          162          30         3    23 
Piteå 3746   5025        34       335        2562        413        45  282 
Älvsbyn   635     528       -17         34          261          48         5    33 
Överkalix   331     186       -44         12            91          18         2    13 
Övertorneå   327     285       -13         18          140          27           3           20 
Summa       24921 27652      +12     1834      13938      2274     248          1540 
 
Av tabell 14 framgår den framtida beräknade brottslighetens fördelning på kommuner och 
länsdelar. I de mer glest befolkade kommunerna i västra och östra ländsedeln kommer 
sannolikt ca 10 procent av befolkningen att finnas om knappt 10 år och av brottsligheten ca 6 
procent. Malmfältens andel kommer att vara oförändrad, medan brottsandelen i kustregionen 
troligen kommer att öka från 76 procent idag till drygt 80 procent omkring år 2015. Fördelat 
på brottstyper blir andelen förändrad på ungefär samma sätt, dock med ett visst undantag för 
våldsbrotten som kan komma att öka något mer i kustregionen. 
 
Vi har här inte gjort någon ”prognos” på kommunnivå för de ekonomiska brotten och 
miljöbrotten. Sannolikt kommer dessa brottstyper att öka i framtiden och förmodligen anta en 
annan form än idag. Det kan då dels handla om allt mer av utnyttjande av modern IT-
teknologi och om internationellt organiserad brottslighet inom hanteringen av de snabbt 
ökande avfallsmängderna, samtidigt som gränskontrollerna inom EU-minskar medan varors, 
människors och tjänsters rörlighet över gränserna ska uppmuntras.  
 
Spektakulärt inom hanteringen av avfall är idag den italienska maffians stora engagemang 
som fått extrema och katastrofala konsekvenser i Neapelregionen. Totalt beräknas 
omsättningen år 2004 på denna avfallshandel omfatta ca 24 miljarder dollar, dvs. i nivå med 
företags som t.ex. Fiat (om miljöbrott och ekonomiska brott i ett globaliseringsperspektiv se 
Problembild 2008-2010. En kartläggning av gränsöverskridande brottslighet i norra 
samverkansområdet, Melin L, SamO KUT Nord, Oktober 2007 sid. 9ff och Framtida krav på 
polisverksamheten, SOU 2007:39 samt PROBLEMBILD 2007, Rikskriminalpolisen). 
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Tabell 14 Brottens fördelning per kommun och per länsdel 2000-07 samt beräknad 
brottslighet år 2015 

 
       Andel av brotten     Andel  år 2015 av; 
       År 2000-07     År 2015    Stölder Vålds-  Hot    Sexual-    Narkotika/ 
     brott   m.m    brott       alkoholbrott 
Arjeplog               1             1       1    1         1           1                   1 
Arvidsjaur               2             1       1    1         2           2     2 
Jokkmokk               2             1       1    1         1           1                   1 
Pajala                 1             1       1    1         1           1                   2 
Överkalix               1             1       1    1         1           1                   1 
Övertorneå               1             1              1    1         1           1                   1 
Glesbygden               8             6       6   6          7           7     8 
 
Gällivare               7             6      6     6         7      7    6 
Kiruna                 8             8       8    8         9      8    8 
Malmfälten             15           14   14 14       16          15  14 
 
Boden                 12           11    10  11       11   11   11 
Haparanda               4             4     3        5         4     4     3 
Kalix                  6             5     5    6         6     5     5 
Luleå                 36            41    41 41       40   39   39 
Piteå                 15            18    18 18       18   18   18 
Älvsbyn                3             2      2   2         2     2     2 
Fyrkanten/kusten    76           81    79 83       81   79   78 
 
Hur de ekonomiska brotten och miljöbrotten utvecklats de senaste 30 åren visar tabell 15. 
Antalet ekonomiska brott i länet ökade fram till 1990-talets slut för att sedan minska. En 
omvänd bild visar miljöbrotten. Vid en jämförelse med Sverige var de ekonomiska brotten 
underrepresenterade för 30 år sedan, medan miljöbrotten var överrepresenterade, men en 
utjämning har därefter skett sedan 1996, dock främst vad gäller ekonomiska brott. 
 
Tabell 15  Ekonomiska brott och miljöbrott i länet och riket 1976-2007 
 
  Norbotten      Per 100 000 inv.  
  Ekonomiska  Miljö-    Ekonomiska      Miljö- 
  brott  brott    brott          brott 
 
Årsmedelvärde Totalt   Totalt   Länet  Riket       Länet     Riket 
1976-1987  243    327      92      115           123        38     
1986-1995  325    181    123      154             68        23 
1996-2007  235    259      92        94           102        43 
 
Haparanda, ett ”specialfall och undantag”? 
Vid genomgången av länets brottsstruktur har Haparanda återkommande utgjort ett undantag 
med en speciellt omfattande brottslighet främst relaterad till olika typer av våldsbrott. Vad 
ligger då bakom detta förhållande? Nyligen har, på länsstyrelsens och Folkhälsoinstitutets 
uppdrag, en genomgripande analys gjorts av Haparandas utveckling ”före IKEA”, främst 
utifrån ett folkhälsoperspektiv, se Paradoxen Haparanda. Ett gränsfall (Johansson S m fl. 
2008). Vi ska här kort sammanfatta vissa huvudslutsatser från denna utredning. 
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Haparanda har länge, jämfört med andra svenska kommuner, uppvisat starka indikationer på 
omfattande ”utanförskap” och folkhälsoproblematik. Kommunen har en låg förvärvsfrekvens, 
låga inkomster, låg utbildningsnivå, låg förväntad medellivslängd, lågt deltagande i allmänna 
val, många självmord, landets högsta andel förtidspensionärer och hög alkoholrelaterad 
dödlighet, indikationer som dock främst avser kommunens manliga befolkning.  
 
Figur 18  Ohälsotalet i svenska kommuner år 1992/94 och 2002/05 
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Figur 18 visar det s.k. ohälsotalet, som är summan av ersättningsberättigade dagar som 
omfattas av försäkringssystemen, dvs. sjukpenningdagar, rehabiliteringsersatta dagar samt 
sjuk- och aktivitetsersättning (före 2003 förtidspension och sjukbidrag) per person och år.  
 
Sedan 1980-talet har Haparanda kontinuerligt funnits på en mycket hög nivå, även om 
enskilda kommuner enstaka år ibland uppvisat högre tal, som t.ex. Ljusnarsberg i början av 
2000-talet. Generellt ser vi också i figur 18 att många andra kommuner i Norrbotten finns 
högt upp i en nationell jämförelse vad gäller mått på ohälsa av olika slag. 
 
Av det totala antalet dagar som tillsammans summeras till ohälsotalet, utgör i en svensk 
genomsnittskommun cirka 60 procent av förtidspensionsdagar. Motsvarande andel i 
Haparanda är cirka 80 procent. Haparandas höga ohälsotal förklaras med andra ord av att 
kommunen har den högsta andelen förtidspensionerade i landet, eller från och med 2003, 
individer som uppbär sjuk- eller aktivitetsersättning.  
 
År 2006 hade 19 procent av alla Haparandabor mellan 20 och 64 år sjuk- eller 
aktivitetsersättning, jämfört med 10 procent på riksnivå. (SCB 2006b). I åldersgruppen 55 till 
59 år hade 35 procent beviljats ersättningsslaget, jämfört med 20 procent i riket. Hela 54 
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procent av alla Haparandabor mellan 60 och 64 år hade sjuk- eller aktivitetsersättning 2006, 
motsvarande andel på nationell nivå var 29 procent (SCB 2006b). 
 
Haparandaborna utmärker sig också genom att uppvisa ett extremt lågt 
arbetsmarknadsdeltagande, samtidigt som männens förvärvsfrekvens är avsevärt lägre än 
kvinnornas. Det är ett mycket ovanligt förhållande som bara finns i 13 andra svenska 
kommuner. Haparandas särdrag i detta avseende visar figur 19. I Smålandskommuner som 
Gnosjö, Tranemo och Vaggeryd fanns drygt 85 procent av männen i ålder 20-64 år i 
förvärvsarbete år 2005 att jämföra med bara ca 50 procent i Haparanda, där andelen dessutom 
minskat sedan 1990-talets början i motsatts till praktiskt taget alla andra kommuner i landet. 
 
I figur 19 framgår att de två andra tornedalskommunerna, Övertorneå och Pajala, också 
utmärker sig genom ett lågt arbetsmarknadsdeltagande samtidigt som kvinnornas 
förvärvsfrekvens överstiger männens. 
 
I 13 av Sveriges 290 kommuner har kvinnorna en högre förvärvsfrekvens än män. Noteras 
kan att 9 av dessa 13 kommuner gränsar till antingen Norge eller Finland. Troligen finns i 
gränskommuner en rätt betydande ”statistisk” felkälla då boende i Sverige som 
förvärvsarbetar i utomlands inte alltid registreras som förvärvsarbetande i Sverige, dvs. 
förvärvsfrekvensen är därför i realiteten högre i gränskommuner som Haparanda än den 
officiella statistiken visar. Av detta skäl finns det anledning att förmoda att den låga 
förvärvsfrekvens för män vi ser för Haparandas del i figur 19 delvis kan förklaras med 
förvärvsarbete i Tornio eller i den närbelägna rätt stora industristaden Kemi. 
 
Sannolikt har gränsorter också en mer omfattande detaljhandel som medför fler 
kvinnodominerade arbetsplatser. Dessa kan i sin tur alternera mellan orter på respektive sida 
av gränsen allt efter växelkurserna förändring, men ge jobb för båda länders butiksanställda, 
oavsett vem som för tillfället råkar gynnas av gränshandeln. 
 
Haparanda har en extremt hög andel, cirka 40 procent av sin befolkning, född utanför Sverige, 
dock inom norden dvs. i realiteten Finland. Det är till stor del en effekt av den inflyttning som 
kommunen haft sedan drygt 30-talet år. Att uppmärksamma är då att det snabbt ökande antalet 
utländska medborgare är en effekt av inrikes inflyttning. En oundviklig slutsats man då måste 
dra är att det ofta upprepade påståendet om Haparanda som en inflyttnings- och bostadsort för 
förtidspensionerade med rötter i Finland som flyttat från mellersta Sverige efter ett ofta långt 
yrkesliv, måste äga en tämligen hög grad av giltighet.  
 
Genom inflyttning har t.ex. det totala antalet förtidspensionerade ökat med cirka 5 procent per 
år under 2000-talet. Ett av skälen till denna inflyttning till Haparanda är att en pension 
intjänad utanför Finland beskattas hårdare än en pension intjänad i Finland. Det är en 
bakgrund till att f.d. eller ännu finska medborgare, ofta med rötter i Nordfinland, efter ett 
långt yrkesliv i södra eller mellersta Sverige bosätter sig i bl. a. Haparanda. Det är svårt att 
undvika slutsatsen att den realitet av ohälsa och sociala problemindikatorer av olika slag som 
kännetecknar Haparanda, tillsammans med ett visst ”utanförskap” i det svenska samhället, 
måste relateras till den speciella brottsbild vi funnit för kommunens del.  
 
Frågan är då hur den exceptionella expansion som nu inletts i Haparanda/Tornios näringsliv 
och på dess arbetsmarknad till följd av IKEA:s etablering kommer att påverka framtiden i 
olika avseenden. Mellan 2005 och 2006 fanns till exempel den allra snabbaste ökningen av 
småhuspriserna i hela norra Sverige i Åre och Haparanda, vars husmarknader stod i en 
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särklass i en nordsvensk jämförelse (Mangusson L, Turner B, På spaning efter ”hotspots” i 
norra Sverige).  
 
Sannolikt kommer Haparanda även fortsättningsvis att utmärka sig som något av ett undantag, 
men med säkerhet inte på samma sätt som tidigare. Troligen kommer förvärvsfrekvenserna att 
stiga, men kanske främst bland kvinnor till följd av den nu inledda kraftiga expansionen inom 
detaljhandeln. Vi kan också anta att den sysselsättningsprognos vi ovan presenterat är en 
underskattning, dvs. att de sysselsattas antal skulle vara i stort sett oförändrat fram till 2015. 
Det kommersiella centrum som nu växer fram i Haparanda/Tornio, med stor dragningskraft 
inom hela Barentsregionen, kan få till resultat en starkare sysselsättningsutveckling för 
kommunen än den tabell 2 indikerat. Vad gäller ekonomisk tillväxt på Sveriges lokala 
arbetsmarknader har Haparanda legat i topp under såväl 2006 som 2007. 
 
Figur 19 Förvärvsfrekvens bland kvinnor och män i Sveriges kommuner 1992  

och 2005 
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Frågan kan ställas i vilken grad som människor med arbeten på IKEA, och på andra 
stormarknader, samt i de omfattande varutransporter som krävs, kommer att i huvudsak 
bosätta sig i Haparanda eller i Tornio. Det finns goda skäl att också tänka sig omfattande 
pendling från Kalix, Kemi, Ylitornio och Övertorneå. Dock kommer säkert den omfattande 
ström av människor som lockas till detta kommersiella centrum från i första hand norra 
Finland och norra Sverige, men också från Nordvästryssland och Nordnorge, att innebära mer 
av brottslig verksamhet av olika slag. En snabbt växande marknad för organiserad lönsam 
miljöbrottslighet inom avfallshanteringen, som bl.a PROBLEMBILD 2007, pekat på kan 
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genom den starka ekonomiska expansionen ”på gränsen” i Haparanda/Tornio-regionen 
komma att uppstå också i länet. 
 
Till Haparanda/Tornio-regionen kan dessutom en stor utskeppningshamn för järnmalm 
komma att etableras, om/då gruvinvesteringen i Pajala/Kolari förverkligas. Även detta 
kommer att stimulera arbetsmarknaden i Haparanda/Tornio. Denna i hög grad gemensamma 
stadsbildning kommer då också att sannolikt bli ”bas” för olika typer av konsult-, underhålls- 
och reparationsföretag med anknytning till gruvdriften och transporterna av järnmalm. Dessa 
planeras ske på den järnväg som går parallellt med riksgränsen och Torneälven på den finska 
sidan. Haparanda/Tornio kan också i hög grad väntas bli bostadsort för specialister och högre 
tjänstemän inom gruvhanteringen och dess malmtransporter. 
 
Vilken typ av arbetskraft som i första hand kommer att engageras i gruvbrytningen är inte 
heller självklart. Orealistiskt förefaller inte att denna i stor omfattning kan komma att 
rekryteras från de baltiska länderna, Ryssland och/eller från Polen, då utbudet av gruvutbildad 
arbetskraft i Finland och Sverige varit tämligen begränsad sedan lång tid tillbaka. Det skulle i 
så fall i hög grad förstärka den nordligaste regionens internationalisering och dess 
gränsöverskridande kontakter, med en förändrad och mer internationaliserad brottsbild som 
följd.  
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NORRBOTTEN I DEN ”GLOBALISERADE” NÄRMILJÖN 
Till Haparanda/Tornio-regionens närhet kan ännu en mycket stor industrilokalisering 
tillkomma, nämligen ytterligare kärnkraftverk för Finlands del, för vilket en placering vid 
nordligaste Bottenvikskusten är aktuell. Uppenbarligen markerar Finland med en sådan 
investering sin bestämda avsikt att inte bli starkt beroende av rysk energiexport, till exempel 
genom gasledningen North Stream som ska transportera stora mängder naturgas under 
Östersjön till främst de Tyska, Holländska och Belgiska marknaderna. Ett kärnkraftverk 
innebär givetvis att olika typer av ökad krisberedskap och bevakning aktualiseras både i norra 
Finland och norra Sverige. Det finns också anledning att förmoda att det under en relativt lång 
period sannolikt kommer att finnas många underentreprenörer vid kraftverksbygget med 
arbetskraft rekryterad från de forna öststaterna och Ryssland som har en omfattande 
kärnkraftsindustri.  
 
Vad bygget av ett kärnkraftverk handlar om kan illustreras av att till hösten 2008 kommer 
minst 3500 personer att vara engagerad i konstruktionen av Olkiluoto 3 vid Finlands sydvästra 
kust, då de slutliga installationsarbetena börjar. I Finland ägs idag alla reaktorer av företaget 
TVO bakom vilket bland annat den finsk-svenska storkoncernen Stora-Enso står, tillsammans 
med statliga Fortum.  
 
Dock har en ny stark aktör börjat planera byggen av ytterligare kärnkraftverk i Finland, 
företaget Fennovoima bakom vilka Outokumpu och Bolidenbolaget finns som ägare (SvD, 
Näringsliv 18/5, 2008). Det tycks alltså som ett antal Finsk-Svensk-ägda storföretag ”gett upp 
hoppet” om det svenska energipolitiska baklåsets upplösning och istället tungt investerar i det 
närbelägna Finland med förmodligen följdinvesteringar i överföringskapacitet till Sverige som 
en del i strategin. 
 
Mot en lugn och stabil eller konfliktfylld och osäker framtid? 
Länets utveckling och välståndsökning har sedan 1800-talets senare del varit i det närmaste 
helt internationellt beroende. Goda tider i världsekonomin har kraftigt gynnat länet, medan 
internationella kriser och depressioner fått omfattande negativa följder på inkomster, 
sysselsättning och befolkningsrörelser. Ibland får man intrycket att detta tycks ha skapat en 
speciell mentalitet i länet med snabba och starka svängningar mellan största optimism och 
framtidstro till pessimism och en utbredd uppgivenhet. 
 
Trots länets nästan helt igenom internationellt orienterade och exportberoende näringsliv har 
befolkningen i två folkomröstningar med stor majoritet, sagt NEJ till såväl EU-medlemskap 
som deltagande i det europeiska monetära samarbetet EMU. Bara i Haparanda röstade en 
knapp majoritet för ett medlemskap i EMU år 2003. Dock verkar attityderna till EU ha 
förändrats i uppenbart positiv riktning. En attitydundersökning gjord på länsstyrelsens 
uppdrag år 2006 visar att andelen som ställer sig positiva till påståendet; EU-medlemskapet är 
bra för Norrbotten har ökat från 41 procent 2002 till 63 procent 2006. I den undersökningen 
kan också noteras att den andel som är positiv till påståendet Går det bra för Luleå går det 
bra för Norrbotten ökat från 62 till 82 procent. Den andel som ser länet som ett Famtidslän 
har också ökat, i detta fall från 78 till 93 procent. Andelen som ser ”kunskapsinhämtning” från 
andra länder som både bra och viktigt har ökat från 90 till 97 procent under samma tid. Vi är 
uppenbart inne i en fas för länet av stor framtidstro och gott självförtroende 
(www.bd.lst.se/Page.aspx?PropID=10008368). 
 
I oktober 2007 har de båda landshövdingarna i Norr- och Västerbotten lämnat ett s.k. 
”positionsdokument” till regeringen vad gäller de båda länens framtida behov av 
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infrastrukturinvesteringar, Infrastrukturplaner 2010-2019. Positionsdokument för 
Västerbottens och Norrbottens län, Oktober 2007. Dokumentet tar sin utgångspunkt främst i 
de stora produktions- och exportvärden som de två länen representerar inom malm-, metall- 
och skogssektorerna. Vad gäller järnmalms-, guld-, bly,- zink-, silver- och kopparproduktion 
är Sverige något av Europas ”stormakt”, och nästan all denna produktion finns lokaliserad till 
Norr- och Västerbotten. Därtill framhåller utredningen att dessa råvaruindustrier stimulerat 
framväxten av ca hälften av världens hela produktion av utrustning för gruv- och 
skogssektorerna som finns lokaliserad i Sverige med företag som Atlas Copco, ABB, Alimak, 
Metso Minerals och Sandvik Rocks and Tools. Delvis finns även sådan produktion i 
Nordsverige.  
 
År 2006 uppgick de samlade industriella produktionsvärdena i Norr- och Västerbotten till ca 
85 miljarder. Mellan 2005 och 2006 var tillväxten hela 20% vilket har accentuerat 
kapacitetsbristerna i gods- och persontrafiksystemen. Landshövdingarna kan förutom de stora 
godsflöden som de båda ”norrlänen” representerar också betona den stora roll flyget har för 
länens befolkning. Per invånare är flygbenägenheten mer än 10ggr större i Norr- och 
Västerbotten än i Mellan- och Sydsverige. I utredningen om försvarsmaktens roll i länets 
ekonomi framhålls att: 
 

”….. Luleås andel av flygtrafiken har stadigt ökat. Det förklaras inte av att 
regionen vuxit snabbare än andra delar av landet, utan av regionens ökade 
flygberoende. Detta återspeglar att länet är inne i en omvandling mot ett 
näringsliv med allt större krav på goda flygförbindelser som ger snabba kontakter 
med andra delar av landet och utlandet. Flygplatser och flygtrafik är den del av 
länets infrastruktur som bedöms vara av kritisk betydelse för länets fortsatta 
utveckling. En nedläggning av F21 riskerar ge sådana försämringar av 
flygutbudet att länets fortsatta utveckling allvarligt hämmas (Försvaret i 
Norrbotten - en värdeskapande resurs för tillväxt och utveckling s7). 

 
De två landshövdingarna vill i första hand prioritera ett färdigställande av den ”Bottniska 
korridoren”, dvs. kustjärnvägen, ”Norrbottniabanan”, som förbinder Ådalsbanan och 
Botniabanan med de finska och ryska järnvägsnäten. Av alla järnvägstransporter av gods i 
Sverige sker 60 procent i norra Sverige på Malmbanan och Norra stambanan. De två 
landshövdingarna kan mot den bakgrunden hävda att omfattande investeringar i det 
nordsvenska järnvägsnätet är en strategiskt viktig utbyggnad med nationell och Europeisk 
dignitet. Därnäst lyfter de båda landshövdingarna fram investeringar i vägnäten, för 
Norrbottens del främst E12-stråket Norge-Sverige-Finland-Ryssland och E10-stråket Narvik-
Luleå/Finland. Därtill vill man förbättra samspelet i varutransporterna mellan sjöfart, tåg och 
flyg genom effektivare terminalsystem och nämner bl.a. järnvägsanslutning till Kallax. 
 
Om en snabbjärnvägsförbindelse skulle sammanbinda ”bågen” runt Bottenviken innebär det 
att mer än 600 000 människor kommer att befinna sig på mellan en och två timmars 
reseavstånd från varandra, såväl på sträckan Umeå till Luleå som mellan Luleå och Uleåborg. 
Restiden till universitetsutbildning i Umeå eller Luleå kommer att bli högst 45 minuter från 
alla orter efter kusten. En kustjärnväg med modern snabbtågskvalité kommer med säkerhet att 
på ett avgörande sätt utveckla ”Bottenviksbågens” nordeuropeiska utvecklingspotential, men 
samtidigt medföra att gränsöverskridande brottslighet ökar. Främst torde detta då komma att 
handla om illegal in- och utförsel av människor och varor. Därför finns starka motiv till att 
finna långsiktiga lösningar på svensk och finsk polissamverkan i Haparanda/Tornio till att 
börja med, men också inom hela Bottenviksbågen på sikt. 
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Om Ryssland samtidigt kommer att finna en väg till ekonomisk stabilitet och tillväxt på lång 
sikt, blir den ”Bottniska korridoren” än mer strategisk i ett EU-perspektiv både vad gäller 
internationell integration som vad gäller brottslighet och brottsbekämpande samverkan mellan 
länderna.  
 
Under 2007 och 2008 har de ryska exporttullarna på rundvirke höjts till först 10$ och sedan 
till 15$ per kubikmeter. År 2009 har aviserats att exportavgiften ska bli hela 50$ per 
kubikmeter (om detta se t.ex. Norrbottens Kurirens ledare den 11/4, 2008). Om så sker 
kommer sannolikt all rundvirkesexport från Ryssland till Finland och Sverige att upphöra. År 
2006 exporterades 36% av rundvirket från Ryssland till Kina, 11% till Japan, 34% till Finland 
och 19% till övriga länder, främst inom EU bl.a. Sverige. Om denna omfattande ryska 
virkesexport till de stora, numera ofta Svensk/Finsk-ägda företagens anläggningar, upphör 
kommer det givetvis att få mycket stora återverkningar inom skogssektorn i länet. En allmänt 
väntad framtida svår försörjningssituation vad gäller skogsråvara är ett av skälen bakom 
nedläggningen av bl.a. sågverket i Seskarö. Export av rundvirke från Norrbotten till Finland 
har redan börjat ske våren 2008 bl.a. genom att Norra Skogsägarna erbjudits betydligt bättre 
priser där än i Sverige. 
 
Totalt sett innebär de två landshövdingarnas önskemål om infrastrukturinvesteringar att 
omkring 28 Mdr kr krävs inom järnvägssektorn, nära 21 Mdr i väginvesteringar och 1.5 Mdr i 
flygplatsinvesteringar i främst Norr- och Västerbottens inland. Med all säkerhet kommer inte 
investeringar av denna omfattning att kunna realiseras med enbart offentliga medel. 
Sommaren 2008 gjorde kommunalrådet i Piteå Peter Roslund och landstingsrådet Kent Ögren 
ett gemensamt utspel och ställde 250 mkr i lån i utsikt som ett förskott för att förmå Banverket 
att driva projekteringsarbetet av Norrbottniabanan vidare. Frågan blir om s.k. OPS, (dvs 
Offentlig-Privat-Samverkan) kan tidigarelägga delar av dessa investeringar. Så kan kanske 
ske om den ekonomiska nedgång vi nu ser de första tecknen på inte blir ”avgrundsdjup” och 
långvarig, utan relativt mild och begränsad i tiden.  
 
Det kan här då konstateras att priserna på järnmalm och pellets ännu inte tycks vara på väg 
neråt. Norrbottens Kuriren kunde fredagen den 11 april 2008 rapportera att LKAB:s nyss 
gjorda prisuppgörelse med Europas största stålproducent, ArcelorMittal, innebar en 
prisökning på 70 procent på Fines respektive 87 procent på masugnspellets. Den 22 juni 2008 
meddelade Financial Times att världens största gruvföretag RTZ slutit avtal med Kinas största 
stålproducent som innebar ca 80 % prishöjningar på järnmalm. 
 
Under de senaste åren har även Nordvästryssland industriellt utvecklats starkt på samma sätt 
och av samma skäl som vi sett för Norrbottens del. Under 2000-talets första fyra år har 
industriproduktionens tillväxt i Karelen, Komi, Archangels- och Murmanskregionerna uppgått 
till mellan 75 och upp till över 100 procent (Lundgren N-G 2007a). Samtidigt innebär de 
mycket stora exportinkomster som råvaru- och energisektorerna just nu förser Ryssland och 
”Putin-regimen” med, att en mer aggressiv, nationalistisk och protektionistisk politik 
förefaller att vara på väg att stärkas, t.ex. uttryckt genom de kraftigt höjda exportavgifterna på 
skogsråvara. Även krigshandlingarna riktade mot och på Georgiens territorium sommaren 
2008 måste ses i ett sådant sammanhang. Det är i ett sådant perspektiv som planerna på ännu 
ett flertal kärnkraftsreaktorer, eventuellt även placerade i norra Finland, förmodligen också 
måste tolkas. 
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De idag globalt verkande och enormt omfattande geopolitiska omvälvningarna har på så sätt 
direkta effekter i vår närmiljö. Dessa omvälvningar handlar bland annat om att den ryska 
företagsgiganten Gazproms makt på världens energimarknader successivt stärks medan USA, 
som numera är en alltmer pressad och stor nettoimportör av energi, verkar agera närmast 
”desperat” i bland annat Irak, Afrika och i forna sovjetrepubliker med energitillgångar som 
t.ex. Armenien och Georgien. 
 
I vår absoluta närmiljö tar sig dessa globala politiska förändringar direkta uttryck i form av att 
USA tycks eftersträva långtidsavtal för energileveranser från Ryssland från de nya Snövit- 
och Shtokmanfälten i Norra Ishavet med direkta säkerhetspolitiska konsekvenser för Norge 
och inte minst Nordnorge (där NATO, läs USA, kan var på väg att dra sig bakåt). Köp av 
svenska JAS-plan är nu högaktuella för Norge liksom allvarliga diskussioner om ett på 
avgörande punkter fördjupat säkerhets- och försvarspolitiskt samarbete Sverige-Norge där 
också Finland visar allt starkare intressen att delta. Bland annat har en gemensam 
militärhögskola föreslagits för Norges och Sveriges befälsutbildning. 
 
I ett utspel i massmedia den 9/6 2008 har den svenska överbefälhavaren till och med rest 
frågan om Norge och Sverige inte borde etablera en gemensam militärflygplats i södra 
Skandinavien, förslagsvis i närheten av Oslo, och en gemensam flygbas i Norra Sverige för 
flygförsvaret av både ländernas nordligaste delar.  
 
Smältande polarisar i norr gör allt mer av energi- och mineraltillgångar ekonomiskt 
högintressanta för de riktigt stora aktörerna på de internationella marknaderna. Det tycks 
snabbt höja de politiska, och då även de militära, spänningarna och omdisponeringarna allra 
längst i norr. Vid en konferens i Luleå 23/6 2008 framhöll Utrikespolitiska institutets direktör 
Tomas Ries att det finns många skäl att förvänta sig ett framtida politiskt scenario för Arktis 
med starka inslag av stormaktsspel, spänningar och miljöproblem, snarare än en lugn politisk 
utveckling. Mot den bakgrunden är en drastisk svensk nedrustning, t.ex. nedläggning av F21, 
en kanske mindre väl genomtänkt svensk åtgärd i ett längre säkerhetspolitiskt perspektiv. Men 
som professorn i öststatsforskning i Uppsala, Stefan Hedlund, raljant och ironiskt nyligen 
formulerat sig i en debatt med utrikesminister Carl Bildt; Först får vi se hur mycket hot vi har 
råd med. Sedan får analysen läggas till rätta, så att hot och säkerhet kan fås att 
överensstämma (SvD Brännpunkt, 3/6 2008). 
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    BILAGA 1 
 
Total folkmängd 2006 i Sveriges kommuner samt befolkningsförändring 
1974-2006  

Folkmängd 2006 (logaritmerad)
14,0012,0010,008,00
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     BILAGA 2 
De 25 största arbetsgivarna i Norrbotten 2007 
    Antal % 
NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING  7 475 7,1 
LULEÅ KOMMUN   7 075 6,7 
PITEÅ KOMMUN   4 325 4,1 
BODENS KOMMUN   3 725 3,5 
LUOSSAVAARA-KIIRUNAVAARA AB 2 925 2,7 
FÖRSVARSMAKTEN   2 475 2,3 
GÄLLIVARE KOMMUN   2 375 2,2 
KIRUNA KOMMUN   2 225 2,1 
KALIX KOMMUN   1 875 1,8 
SSAB TUNNPLÅT AKTIEBOLAG  1 675 1,6 
LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET  1 525 1,4 
HAPARANDA KOMMUN  1 275 1,2 
ÄLVSBYNS KOMMUN   1 225 1,1 
SAMHALL AKTIEBOLAG  1 175 1,1 
ARVIDSJAURS KOMMUN  1 025 1,0 
PAJALA KOMMUN      925 0,9 
KONSUM NORRBOTTEN     775 0,7 
ÖVERTORNEÅ KOMMUN     675  0,6 
SMURFIT KAPPA KRAFTLINER AB     675 0,6 
RIKSPOLISSTYRELSEN      625 0,6 
JOKKMOKKS KOMMUN     625 0,6 
FERRUFORM AKTIEBOLAG     625 0,6 
BANVERKET      575 0,5 
ÖVERKALIX KOMMUN      525 0,5 
FÖRSÄKRINGSKASSAN     525 0,5 
Totalt antal anställda för de 25 största i länet 48 800         46.0 
Källa: Statistiska Centralbyrån, Företagsregistret 
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     BILAGA 3 
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     BILAGA 4 
Att ”förklara” anmäld brottslighet? 
Föreliggande rapport har inte haft till syfte att mer djupgående och i detalj söka analysera 
brottslighetens orsaker. För den typen av analyser hänvisas till Brottsförebyggande Rådets 
(BRÅ:s) många specialrapporter som finns lättillgängliga på myndighetens hemsida.  
 
Dock har ett försök gjorts att undersöka hur stor del av den anmälda totala brottslighetens, 
våldsbrottens, stöldernas, vålds- och sexualbrottens variation mellan landets kommuner som 
kan förklaras med strukturella, ekonomiska och sociala bakgrundsfaktorer. I tabellen nedan 
presenteras ett sådant enkelt försök där brotten antas vara beroende av problemindikatorerna 
dödlighet i missbruksrelaterade sjukdomar och ohälsotalet. Indikationer på mer av sådana 
sociala problem förväntas alltså höja brottsligheten. Vidare finns andel ensamboende män 
med som också väntas vara positivt korrelerad med brottsfrekvensen. Större folkmängd och 
befolkningstäthet väntas också, i linje med vad vi ovan iakttagit, öka kriminaliteten, medan en 
högre inkomstnivå i kommunerna väntas reducera den. Som ytterligare ett mått på 
”utanförskap” i samhället har deltagandet i de allmänna valen införts. Ett högt valdeltagande 
väntas alltså återspegla mer av ”medborgaranda” och då minska brottsligheten. 
 
Som ett mått på mer stabila hemförhållandens betydelse för normbildningen bland unga har 
andelen barn som växer upp i hem med båda föräldrarna närvarande tagits med som 
förklarande variabel. Den väntas alltså reducera brottens omfattning i kommunerna. Samma 
effekt förväntas av en ”moralstärkande” kultur mätt med frikyrkomedlemmar, respektive 
kyrkobesökens omfattning.  
 
   Beroende variabel 
Oberoende variabler  Brott per 100 000 invånare  

Alla brott Våldsbrott Stölder Sexualbrott 
Befolkning    0.098***  0.120***   0.111***  0.084*** 
Andel i tätort    0.351***  0.401***   0.403***  0.002 
Inkomst   -0.812*** -1.221*** -0.670*** -0.606* 
Missbruksdöd  -0.010  0.070** -0.050 -0.038 
Ohälsa   -0.224*** -0.223** -0.289** -0.251* 
Ensamstående män   0.327***  0.385***   0.364***   0.314*** 
Andel barn med båda föräldrarna -0.752*** -1.411***  -0.761** -1.427*** 
Valdeltagande  -0.815* -0.597  -0.543 -0.448 
Frikyrkomedlemmar  -0.049*** -0.033**  -0.050*** -0.021 
Kyrkobesökare  -0.034 -0.076**  -0.030 -0.141*** 
Konstant   18.529 19.105 15.863 15.973 
Förklaringsgrad R2adj.   0.631   0.643   0.560   0.366 
 
*** sign på <1%, ** sign <5% * sign <10% N=288 
 
Vi ser att en större och mer urbaniserad befolkning signifikant ökar den anmälda 
brottsligheten, medan högre inkomster generellt reducerar den. Dock kan här noteras att vad 
gäller sexualbrotten har befolkningstätheten ingen signifikant effekt alls. Sådana övergrepp 
förekommer, ”allt annat lika”, alltså i hela spannet mellan högt urbaniserade 
storstadskommuner och landets glesbygder.  
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Där dödsfall pga. av missbruksdöd är större verkar dock bara våldsbrotten vara fler, medan i 
kommuner med höga ohälsotal är brotten signifikant färre. Det innebär alltså att Haparanda, 
med sina mycket höga ohälsotal och samtidigt frekventa brottslighet, är ett undantag och, 
tycks det, ett relativt unikt fall bland svenska kommuner. 
 
Miljöer där andelen ensamboende män är relativt sett hög höjer frekvensen av all fyra 
brottskategorier. Måttet på mer stabila hemförhållanden, dvs. andel barn som växer upp med 
två föräldrar närvarande, sänker signifikant brottsligheten, liksom att en mer utbredd 
religiositet också tycks göra det. Av tabellen framgår att mellan knappt 37 och drygt 60 
procent av brottsvariationen sammantaget kan förklaras på detta sätt. 
 
Givetvis finns signifikant korrelation mellan ovan nyttjade oberoende variabler, varför de 
partiella effekterna för var och en av dem blir något osäkra. Det kan dock noteras att ingen av 
korrelationskoefficienterna är starkare än -0.615 som finns mellan måttet på ohälsa och 
medelinkomst i kommunerna. 


