
Lokalekonomisk analys Hotagen  
 

 
1. Invånare, köns - åldersstruktur och utbildning 

Området Hotagen har en befolkning på 252 personer, varav 136 män och 116 kvinnor (SCB 
2020). Det bor 0,1 invånare per kvadratkilometer och medelåldern i området är 53,3 år. 
Majoriteten av befolkningen är över 45 år medan andelen yngre är färre. 

Under de senaste 10 åren har området haft en negativ befolkningsutveckling. Mellan åren 
2011 till 2020 har befolkningen i området minskat med 52 personer. Det dör fler i området än 
vad som föds under denna period. De senaste två åren har inga barn fötts i området. Det är 
även fler som flyttar ut från området än som flyttar in under perioden. 

År 2020 flyttade totalt 21 invånare från området, där antalet kvinnor var något högre än 
antalet män. Bland dessa återfanns flest invånare från ålderskategorin 0–34 samt 65 år eller 
äldre. Samma år flyttade totalt 5 invånare till området.1 

Av befolkningen i området i åldern 25-64 år har 9 % förgymnasial utbildning, 61 % gymnasial 
utbildning och 26 % eftergymnasial utbildning. För återstående 3 % saknas uppgift. (SCB 
2021). Detta gör att utbildningsnivån i området är lägre än i Krokoms kommun som helhet där 
motsvarande siffror är förgymnasial utbildning 8%, gymnasial utbildning 52% och 
eftergymnasial utbildning 38%. För återstående 1% saknas även här uppgift. 

 

2. Förvärvsarbetande dagbefolkning enligt sektor, bransch, kön och ålder 

I området Hotagen 2019 fanns det 131 st. förvärvsarbetande bosatta i området. Bland dessa 
131 st. arbetade de allra flesta inom näringslivet. Totalt arbetade 110 st. inom den privata 
sektorn, varav 71 män och 39 kvinnor. Den vanligaste åldersgruppen inom näringslivet i 
området var vuxna 45–64 år, vilka utgjorde 56 st. Bland unga 16–24 år fanns det endast fyra 
förvärvsarbetande invånare. Något som kan förklaras av att många unga studerar.   

Den sektor med minst antal förvärvsarbetande i området var den offentliga. Totalt arbetade 
endast 21 st. i den offentliga sektorn, av  dessa var 18 kvinnor. Den mest vanliga 
åldersgruppen i områdets offentliga sektor var invånare i åldersgruppen 45–64 år vilket 
utgjorde 13 st. Bland invånare äldre än 65 år fanns det inte några förvärvsarbetande invånare i 
offentlig sektor bland dagbefolkningen, något som kan bero på pensionsavgångar.  

Studerar vi förvärvsarbetande i området fördelat på bransch kan vi se att verksamheter inom 
jordbruk, skogsbruk och fiske hade flest arbetstillfällen i området. Totalt 26 st. varav 6 kvinnor 
och 20 män. Branschen var populärast bland vuxna 45–64 år, vilka utgjorde 12 st. Därefter 

                                                      
1 Då antalet är så lågt lämnas ej information om köns- och åldersfördelning ut av SCB för att inte riskera att röja 
uppgifter som kan härledas till en enskild.  

 



kommer branschen byggverksamhet där totalt 17 st. arbetade, varav 3 kvinnor och 14 män. 
Inom byggverksamhet var den vanligaste åldersgruppen invånare 45–64 år vilket utgjorde 7 st.  

 

3. Arbetsplatser/arbetsställen (hur försörjer vi oss?), hur många har sin arbetsplats i 
området) 

Både den sammanräknande förvärvsinkomsten och den disponibla inkomsten i området 
Hotagen ligger under rikets nivå. Områdets kvinnor har i genomsnitt en lägre medelinkomst 
än områdets män, detta i likhet med riket i stort. I en ålderskategori 45-64 år har emellertid 
kvinnor betydligt högre medelinkomst än männen. Det är oklart vad detta beror på. 
Hushållens disponibla inkomst ligger på 352 000 kr/år, vilket är betydligt lägre än 
medelinkomsten för hushållen såväl i Krokoms kommun som för riket i stort samma år.  
 
De flesta arbetstillfällen som finns i Hotagen 2021 är inom jordbruk, skogsbruk och fiske (58 
st.), därefter följer verksamheter inom byggverksamhet (6 st.), handel; reparation av 
motorfordon och motorcyklar (5 st.), tillverkning (5 st.), Verksamhet inom juridik, ekonomi, 
vetenskap och teknik (5 st) och Kultur, nöje och fritid (5 st). 
 
88 % av arbetsställena i området 2019 hade 0 anställda. Av resterande arbetsställen hade 11 
% 1–4 anställda och 1 % hade 5–9 anställda. 
 
Största arbetsplatserna: Den största arbetsplatsen i området är Fahlströms bygg i Valsjöbyn 
AB, ett företag inom byggverksamhet med 5–9 anställda. Därefter kommer 11 arbetsplatser 
med 1–4 anställda inom handel; reparation av motorfordon och motorcyklar, transport och 
magasinering, jordbruk, skogsbruk och fiske, utbildning, kultur/nöje och fritid och 
byggverksamhet. 

Under åren 2018–2020 har antalet butiker inom detaljhandeln minskat något. Antalet butiker 
har under den aktuella perioden minskat från 5 till 4 st. Antalet anställa inom detaljhandeln i 
området har emellertid ökat från 7 till 10 st. Butikernas omsättning har under de senaste tre 
åren ökat för att sedan minska. 2020 uppgick omsättningen i området till 11,4 milj. kr exkl. 
moms.   

 

4. Näringsliv och privata arbetsplatser (branschindelning, arbetsgivare) 

Förvärvsarbetande personer bosatta i området 2019 arbetade till största del inom privat 
sektor 84%, samt 11% inom kommunal sektor, 2% inom landstingssektorn och 2% inom statlig 
sektor.  

De två vanligaste sektorerna bland områdets kvinnor 2019 var privat sektor där 68 % av 
kvinnorna arbetade samt kommunal sektor där 21 % av kvinnorna arbetade. De 
förvärvsarbetande kvinnorna arbetade i störst utsträckning inom vård och omsorg samt 
handel.  

96 % av männen i området arbetade inom privat sektor och 4 % inom kommunal sektor. De 
förvärvsarbetade männen arbetade i störst utsträckning inom jordbruk, skogsbruk och fiske 
samt inom byggverksamhet.  



 

5. Arbetspendling 

I området Hotagen bodde 2019 totalt 131 förvärvsarbetande med bostad i området, varav 57 
st. kvinnor och 74 st. män. Bland dessa arbetar mer än hälften i området 83 st. dvs. 63 %. 
Vidare arbetspendlade 33 st. dvs. 25 % ut från området. För 15 st, dvs. 12 % saknas uppgift om 
arbetsställe. Arbetspendlade in i området gjorde endast 8 st. varav 6 st. från övriga kommuner 
i området.   

Av de 41 st. som arbetspendlade ut från området pendlade 76 % till Krokoms kommun, 24 % 
till Östersunds kommun och 0% till Strömsunds kommun. Enligt uppgifter från 
lokalbefolkningen arbetspendlar 20 personer till Norge. 

Tabell 1: Arbetspendling från Hotagen 2019 

 

 

6. Boendeformer (småhus, lantbruk, hyresfastigheter, gårdar, bostadsrätt) 

Totalt finns 124 bebodda fastigheter i området Hotagen. De flesta byggnader som är bebodda 
består av småhus 57%, lantbruksfastigheter 39% och hyresfastigheter 4%. I området finns 
totalt 730 obebodda fastigheter, varav 66 % utgörs av småhusfastigheter och 30 % av 
lantbruksfastigheter.   

Tabell 2: Andel bebodda fastigheter i området  

 

 

 

 

 

 

 



7. "Pengar lägger vi på" (bygdens köpkraft). Vart finns det utrymme att stärka den 
lokala självförsörjningen?  

I området Hotagen har 47 % av invånarna en låg köpkraft, 22 % har en medellåg köpkraft, 15 
% en medelhög köpkraft och 16 % en hög köpkraft (SCB 2019). Köpkraften i området är med 
andra ord betydligt lägre i området än jämfört med genomsnittet i Krokoms kommun där 26 % 
har en låg köpkraft, 28 % en medellåg köpkraft, 27 % en medelhög köpkraft och 20 % en hög 
köpkraft. 

Området Hotagen utgörs av glesbygd. Vi har undersökt omsättningen av varor och tjänster i 
glesbygd och jämfört dessa med den genomsnittliga omsättningen i Sverige från 
inrapporterad statistik till SCB år 2012. Vi har valt ut några varor och tjänster som är 
intressanta för Krokoms kommun. 

För grupperna livsmedel & förbrukningsvaror ligger omsättningen i glesbygd något under 
genomsnittet i Sverige (600 kr/år mindre per hushåll). Även när det gäller alkoholhaltiga 
drycker och tobak ligger man i glesbygd ca 100 kr/år och hushåll lägre än det svenska 
genomsnittet. Man spenderar också i glesbygd 480 kr/år och hushåll mindre på möbler och 
inventarier än genomsnittet. En anledning kan vara att 68% av befolkningen arbetspendlar till 
andra kommuner, framförallt Östersunds kommun som endast ligger 4 mil bort och handlar 
där. 

När det gäller utemåltider, kläder och skor så spenderar man i glesbygd dock snäppet mer än 
genomsnittet på detta. Det är dock oklart vad det beror på. 

 

8. Hur kan jag vara med och göra skillnad i Krokom? 

Krokoms kommun består av 6 372 hushåll (SCB 2019). Varje hushåll har i snitt en disponibel 
inkomst på 458 000 kr/år, vilket tillsammans ger en köpkraft på 2,9 miljarder. Varje inköp som 
görs i Krokom innebär att de lokala företagen får bättre möjligheter att erbjuda service, varor 
och tjänster. 

10 kr/dag mer och per hushåll innebär en ökad köpkraft på 3 650 kr/år.  

20 kr/dag mer och per hushåll innebär en ökad köpkraft på 7 300 kr/år.  

50 kr/dag mer och per hushåll innebär en ökad köpkraft på 18 250 kr/år.  
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