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Tillväxt och välfärd 
- det dubbla uppdraget

Nya & växande företag
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/region
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Megatrender

• Globalisering

• Digitalisering och 
automatisering

• Ökat fokus på hållbarhet

• Urbanisering 



Befolkningsutveckling 2000-2017, procent



Befolkningsutveckling 2000-2017, procent



Andel 65 år och äldre av total 
befolkning 2017, procent



Sysselsättningsgrad - andel sysselsatta 
av nattbefolkningen 20-64 år 2016, procent



Utveckling av sysselsatt dagbefolkning 
2011-2016, procent



Utveckling av sysselsatt dagbefolkning 
2011-2016, procent



Utveckling av lönesumma, 
nattbefolkning 2011-2016, procent



Utveckling av lönesumma, 
nattbefolkning 2011-2016, procent



Utveckling av lönesumma, 
dagbefolkning 2011-2016, procent



Utveckling av lönesumma, 
dagbefolkning 2011-2016, procent



Andel som fullföljt gymnasieutbildning 
inom 3 år, startår 2014, procent



Faktorer för stärkt lokal och 
regional attraktionskraft 

 Bra infrastruktur
 God offentlig service
 Närhet till arbetsmarknader
 Attraktivt boende/livskvalitet
 Goda sociala strukturer

(Tillväxtanalys)



Några utmaningar för 
kommunerna i Norrbotten

• Urbanisering
• Globalisering
• Digitalisering 
• Minskande befolkning och åldersstruktur
• Geografiska avstånd - resande
• Kompetensförsörjning - matchning
• Utbildning (nyanlända och ungdomar)
• Omställningsförmåga och innovation



Några möjligheter för 
kommunerna i Norrbotten

• Globalisering
• Digitalisering
• Lokal och regional attraktionskraft att bygga vidare på
• Robust näringsliv – behålla och förnya
• Förstärk och förnya genom utbildning, livslångt lärande, 

kreativitet och handlingskraft
• Kompetensförsörjning – nyanlända
• Ökad samverkan – kommun, näringsliv, region, forskning, 

utbildning, civilsamhälle 



Tack!
www.arenafortillvaxt.se
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