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Sammanfattande resultat

Nedan presenteras kondenserade resultat, med utgångspunkt i de konkreta frågor utrednings-uppdraget 
består i. 

Vilka kompetensbehov kommer att skapas genom nya etableringar exempelvis H2GS?
De intervjuade aktörerna ger en samlad bild av att behovet av personal (med rätt kompetens) kommer att 
öka, med utgångspunkt i de planerade nyetableringarna. Samtidigt förefaller aktörerna också stå i något 
slags vänte  läge gällande vad nyetableringarna kommer att innebära, till exempel hur många nyanställ-
ningar som kommer att behövas. Detta grundar sig delvis på om och vilken inflyttning som kommer att 
ske, men även om och hur många av befintliga anställda som eventuellt byter jobb inom sin sektor, eller 
byter jobb från en sektor till en annan. Också pensionsavgångar påverkar. En stor osäkerhet uttrycks fin-
nas. I alla intervjuer nämns en oro över att offentlig sektor (vård- och omsorg samt utbildning) inte kommer 
att kunna attrahera, rekrytera och behålla nog med arbetskraft med rätt kompetens i takt med att Boden 
och Luleå förväntas växa, samtidigt som vi har en växande äldre befolkning som är i behov av vård- och 
omsorg. Detta kan beskrivas i ett slags moment 22, då god tillgång till vård- och omsorg samt utbild-
ning av hög kvalitet i sig är en viktig faktor för individer och familjer i valet av bostadsort. Parallellt ges en 
hoppfull bild av att de nya etableringarna har möjlighet att bidra till växande och mer levande samhällen 
i Norrbotten, där de nya etableringarna för med sig nya kommunmedborgare, och däri utökade skatte-
intäkter så väl som ny arbetskraft i regionen, och att dessa individer eventuellt har en partner som också 
kan bidra på arbetsmarknaden. Samtidigt identifieras en risk, i termer av att detta inte blir en realitet om 
inte vård- och omsorg och utbildningssektorerna kan locka med bra anställnings- och arbetsvillkor. Risken 
består i att individer/familjer inte vill bo kvar i regionen, alternativt att presumtiva medborgare väljer att inte 
flytta till regionen, vilket skapar en fly-in-fly-out-miljö (FIFO) i större utsträckning. ”Boden riskerar att bli en 
oljeplattform” är ett intervjucitat som belyser detta.  

Vilka lösningsförslag finns?
Fler individer behövs för att fylla de vakanta tjänster som redan finns, och de som kommer att komma. 
Det handlar dels om att behålla nuvarande individer, dels om att attrahera nya individer till arbetsmark-
nadsregionen. Här behöver aktörer på olika nivåer (lokalt, regionalt och nationellt) samverka. Det blir i 
sammanhanget viktigt att som arbetsgivare erbjuda goda villkor; anställningsvillkor och arbetsvillkor, för 
att kunna attrahera, rekrytera och behålla personal. Det blir också viktigt att som arbetsmarknadsregion 
erbjuda samhällsservice på hög nivå, där vård- och omsorg samt utbildning är centrala aspekter. Utöver 
detta blir det också viktigt att erbjuda möjligheter till en rik fritid, med en bredd av utbud som appellerar till 
olika grupper av individer, yngre som äldre, kvinnor som män, för att ge ett par exempel. Det behövs ett 
utbud som möter den stereotypa bilden som alltjämt kvarstår av regionen av en machokultur, och i det ett 
utbud som ofta inte ses som attraktivt av främst kvinnor, men även andra grupper av individer med andra 
intressen än den mer stereotypa med fokus på (viss) sport, skoter och jakt och fiske. 

Hur ser läget ut, med beaktande och analys av den demografiska utvecklingen utifrån eventuella 
ersättningsrekryteringar vid pensionsavgångar, alternativt omstrukturering av tjänster vid pen-
sionsavgångar eller omfördelning av arbetsuppgifter till kvarvarande anställda?
De intervjuade aktörerna uttrycker att det kommer att vara stora behov framöver utifrån pensionsavgångar 
och konkurrens om arbetskraften. Men, att uppskatta dessa behov numerärt bedöms som svårt. 

Inom ramen för den kvantitativa delstudien har beräkningar av antalet pensionsavgångar till och med 2030 
inom de aktuella näringsgrenarna i Boden-Luleå tagits fram baserat på tillgänglig statistik om arbetskraf-
tens demografi år 2019. Dessa beräkningar är dock förenade med begränsningar, vilket redogörs för i mer 
detalj i bilaga 2. Figur 1 visar resultaten efter näringsgren för perioden 2019–2030, med ett nedslag 2025. 
Det har inte varit möjligt att särredovisa resultat för militär verksamhet utifrån den tillgängliga statistiken 
och av det skälet redovisas resultat för civila myndigheter och försvar. Totalt arbetade 33 999 personer i 
de studerade näringsgrenarna i Boden-Luleå år 2019 och av dessa beräknas 8 749 personer gå i pension 
till och med 2030. De största pensionsavgångarna beräknas uppstå inom vård och omsorg, vilket också 
är den näringsgren som sysselsätter flest individer.
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Figur 1. Beräknat antal pensionsavgångar efter näringsgren i Boden-Luleå, 2019–2030

Källa: Raps-RIS, egen bearbetning

De större företagen inom industrin har en förhållandevis tydlig bild av vad, dvs. vilka yrkeskategorier och 
vilka kompetensnivåer, och också antal inom de olika yrkeskategorierna och kompetensnivåerna man 
kommer att behöva. De mindre och medelstora företagen har betydligt svårare att ge en långsiktig bild då 
man inte tycker sig kunna planera lika långt i förväg eller veta hur verksamheten, t.ex. i form av orderin-
gång och konkurrenssituation, kommer att utvecklas över tid, vilket innebär mer av ett fokus på ’här och 
nu’. De intervjuade aktörerna uppger att det kommer pensionsavgångar men att behovet av mer personal 
främst baseras på att det är högkonjunktur ”goda tider” och branschen går på högvarv. Inom ramen för 
den kvantitativa analysen har antalet pensionsavgångar inom tillverkning och utvinning i Boden-Luleå mel-
lan 2019 och 2030 beräknats till 994 individer. Enligt den senast tillgängliga statistiken från yrkesregistret 
minskade antalet anställda inom näringsgrenen med 255 personer i Boden-Luleå under perioden 2014–
2018. Antalet anställda inom den största yrkesgruppen, process- och maskinoperatörer vid stål- och me-
tallverk, minskade med 31 procent under samma period. Inom ramen för analysen har också material från 
en tidigare kompetensförsörjningsanalys av Ejdemo och Parding (2018) bearbetats, vilket visar på stora 
pensionsavgångar bland processoperatörer t.o.m. 2030. En del av förklaringen till att antalet processo-
peratörer minskat kan således vara att teknisk utveckling möjliggör att en andel av pensionsavgångarna 
inte behöver ersättas. Även om sysselsättningen inom tillverkning och utvinning totalt sett minskat under 
perioden 2014–2018, noteras också ett antal yrken med betydande tillväxt, vilket tyder på en näringsgren 
som genomgår snabb förändring. Stora yrkesgrupper som uppvisar betydande tillväxt inom tillverkning 
och utvinning inkluderar framför allt fordonsmekaniker och reparatörer, installations- och industrielektriker, 
samt produktionschefer. Antalet civilingenjörer samt andra ingenjörer och tekniker inom näringsgrenen har 
minskat under perioden 2014–2018 i Boden-Luleå.

Inom bygg- och anläggning uttrycks det att man kommer behöva fördubbla byggandet den kom-
mande 20-årsperioden i regionen, vilket skulle kunna innebära att dubbelt så många individer behövs 
till branschen. Baserat på arbetskraftens demografi år 2019 har antalet pensionsavgångar till och med 
2030 inom byggverksamhet i Boden-Luleå beräknats till 929 individer. Statistik från yrkesregistret visar 
att tillväxtyrken inom byggverksamhet under perioden 2014–2018 i Boden-Luleå framförallt inkluderar 
yrkesgrupperna snickare, murare och anläggningsarbetare, takmontörer, golvläggare och VVS-montörer, 
maskinförare, samt arbetsledare. Antalet ingenjörer och tekniker inom byggverksamhet i Boden-Luleå har 
däremot minskat under samma period. Det är oklart om detta beror på pensionsavgångar i kombination 
med rekryteringsproblem eller om andra förklaringsfaktorer ligger bakom.
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Inom Försvarsmakten baseras det ökade rekryteringsbehovet i första hand på politiska beslut om att För-
svarsmakten ska expandera; enligt nuvarande försvarsbeslut ska Försvarsmakten växa med 40 procent 
i närtid. I andra hand baseras rekryteringsbehoven på pensionsavgångar. Eftersom det inte varit möjligt 
att särredovisa sysselsättning inom försvaret går det inte att göra detaljerade kvantitativa uttalanden och 
uppskattningar. För näringsgrenen civila myndigheter och försvar beräknas det totala antalet pensionsav-
gångar mellan 2019 och 2030 till 1 517 personer. Den enskilt största yrkesgruppen inom näringsgrenen 
är organisationsutvecklare, utredare och HR-specialister m.fl., som uppvisar en tillväxt på 21 procent 
under perioden 2014–2018 i Boden-Luleå. Det har dock inte varit möjligt att klargöra hur stor andel av 
dessa som är verksamma inom Försvarsmakten. Med avseende på försvaret kan vi åtminstone utifrån 
den tillgängliga statistiken utläsa att antalet anställda soldater har minskat med 49 procent och antalet 
specialistofficerare har minskat med 66 procent under perioden 2014–2018, medan yrkesgruppen office-
rare har växt med 34 procent under samma period. 

Transport uppskattar ganska konkret hur många individer de behöver framöver, när det gäller yrkeskate-
gorin lastbilschaufförer, gällande övriga yrkesgrupper görs inga numerära skattningar. Här bedöms 264 
individer per år behöva utbilda sig till chaufförer, i Norrbotten som helhet. I nuläget utbildas endast 180 
individer, vilket ger ett minus på 80 individer per år. Rekryteringsbehovet anges dels grunda sig på pen-
sionsavgångar, dels att branschen expanderar och att fler individer därav behövs. Denna bild bekräftas 
av statistik från yrkesregistret som visar att antalet lastbils- och bussförare ökade med 9 procent under 
perioden 2014–2018 i Boden-Luleå. En bearbetning av underlag från den tidigare kompetensförsörjnings-
analysen av Ejdemo och Parding (2018) visar på relativt stora pensionsavgångar inom denna yrkesgrupp 
för perioden 2013–2030. Om efterfrågan antas fortsätta i kombination med höga pensionsavgångar kan 
detta innebära utmaningar för kompetensförsörjningen. Det totala antalet pensionsavgångar mellan 2019 
och 2030 inom transportverksamhet beräknas till 766 individer.

Inom vård- och omsorgssektorn uppges stora behov finnas, dels på grund av stora pensionsavgångar, 
dels på grund av en åldrande befolkning (större behov), men också på grund av att individer lämnar 
sektorn pga. undermåliga anställnings- och arbetsvillkor. Det förväntade antalet pensionsavgångar mellan 
2019 och 2030 beräknas till 2 855 personer inom vård och omsorg i Boden-Luleå. Den enskilt största 
yrkesgruppen är skötare, vårdare och personliga assistenter m.fl. En bearbetning av underlag från den ti-
digare kompetensförsörjningsanalysen av Ejdemo och Parding (2018) visar på stora förväntade pensions-
avgångar inom de flesta större yrkesgrupper inom vård och omsorg. Statistik från yrkesregistret visar att 
antalet anställda ökade under perioden 2014–2018 inom flera av de större yrkesgrupperna, till exempel 
vårdbiträden, läkare, samt socialsekreterare och kuratorer m.fl. Det är dock oklart om denna utveckling 
har fortgått sedan dess. Att antalet anställda ökar inom en näringsgren innebär heller inte nödvändigtvis 
att behoven fullt ut möts.

Även inom utbildningssektorn uppges stora rekryteringsbehov finnas, dels på grund av stora pensions-
avgångar, dels på grund av att individer lämnar sektorn pga. undermåliga anställnings- och arbetsvill-
kor. Inom ramen för den kvantitativa analysen har antalet pensionsavgångar inom utbildningsväsendet i 
Boden-Luleå mellan 2019 och 2030 beräknats till 1 688 individer. En bearbetning av statistik från yrkesre-
gistret visar att antalet grundskollärare, fritidspedagoger och förskollärare, som är den största yrkesgrup-
pen, har minskat med 2 procent under perioden 2014–2018. Antalet barnskötare och elevassistenter 
m.fl., vilket innebär yrken med kvalifikationsnivåer på gymnasial nivå, har under samma period ökat med 
53 procent i Boden-Luleå. Det är dock oklart hur förklaringsfaktorerna ser ut.

Tabell 1 ger en sammanfattande översikt av de näringsgrenar som ingår i den statistiska sammanställ-
ningen och den utveckling som har berörts i avsnittet ovan. Tabellen redovisar antalet förvärvsarbetande 
inom respektive näringsgren år 2019 och de beräknade pensionsavgångarna till och med 2030 utifrån 
arbetskraftens demografi 2019. Dessutom redovisas de tre största yrkesgrupperna inom respektive nä-
ringsgren samt utvecklingen av antalet anställda inom dessa yrken under den senast tillgängliga fyraårs-
perioden. 
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Vilka lösningsförslag finns?
Det är svårt att skönja specifika lösningsförslag direkt kopplat till den demografiska utvecklingen; åld-
rande befolkning och stora pensionsavgångar. Lösningarna handlar i stället mer om hur olika aktörer ser 
på potentiella lösningar för att möta brist på kompetens mer generellt. Fler individer behövs för att fylla 
de tjänster som kommer att finnas vakanta. Det handlar dels om att behålla nuvarande medborgare och 
anställda, dels om att attrahera och rekrytera och behålla nya individer i och till arbetsmarknadsregionen. 
Här behöver aktörer på olika nivåer (lokalt, regionalt och nationellt) samverka. Som ovan nämnts blir det 
också viktigt att som arbetsmarknadsregion erbjuda samhällsservice på hög nivå, där bland annat vård- 
och omsorg samt utbildning är centrala faktorer. Utöver detta behöver möjligheter till ett rikt liv utanför 
arbetet tillgodoses, med fokus på mångfald, så att utbudet svarar mot den heterogenitet som karaktärise-
rar befolkningen i sin helhet. 

Det blir också viktigt att som arbetsgivare erbjuda goda villkor; anställningsvillkor och arbetsvillkor för att 
kunna attrahera, rekrytera och behålla anställda. I fråga om att behålla individer behöver fokus vara på 
såväl goda anställnings- och arbetsvillkor, som mer specifikt goda villkor för lärande och kompetensut-
veckling, detta för att såväl individers behov som verksamhetsbehov ska tillgodoses på ett bra sätt. 

Näringsgren 
(SNI2007)

Förvärvs- 
arbetande  
2019

Beräknade  
pensionsavgångar 
t.o.m. 2030

Största yrkesgrupper (SSYK3) inom  
näringsgrenen år 2018

Förändring  
efter yrke 
2014–2018 
(antal)Antal Andel

Civila myndigheter 
och försvar

6457 1517 23% •  Organisationsutvecklare, utredare och  
HR-specialister m.fl.

• Skatte- och socialförsäkringshandläggare m.fl.

• Kontorsassistenter och sekreterare

+163 

+46

-34

Tillverkning och 
utvinning

4180 994 24% •  Process- och maskinoperatörer vid stål- och 
metallverk

• Fordonsmekaniker och reparatörer m.fl.

• Smeder och verktygsmakare m.fl.

-309 
  

+132

-9

Byggverksamhet 4560 929 20% • Snickare, murare och anläggningsarbetare

•  Takmontörer, golvläggare och VVS-montörer 
m.fl.

• Installations- och industrielektriker m.fl.

+98

+32 

-10

Transport- 
verksamhet

2633 766 29% • Lastbils- och bussförare

• Yrke okänt

• Lagerpersonal och transportledare m.fl.

+57

-65

-4

Utbildnings- 
väsendet 

5860 1688 29% •  Grundskollärare, fritidspedagoger och  
förskollärare

• Universitets- och högskolelärare

• Barnskötare och elevassistenter m.fl.

-45 

+40

+223

Vård och omsorg 10 309 2855 28% •  Skötare, vårdare och personliga assistenter 
m.fl.

• Undersköterskor

• Sjuksköterskor

+81 

-21

-44

Tabell 1. Förvärvsarbetande samt beräknade pensionsavgångar i utvalda näringsgrenar i Boden-Luleå, 2019

Källa: Yrkesregistret och Raps-RIS, egen bearbetning
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Utifrån klarlagda kompetensbehov och utifrån ovanstående analyser, vilka utbildningar och  
andra möjliga insatser finns eller behöver skapas för att möta behovet av arbetskraft?  
Vilka lösningsförslag finns?
Utbildningsbehov och potentiella lösningar presenteras sektorsvis. 

Industrin

Behov: 

-  Utbildningsutbudet beskrivs som relativt brett och bra i Boden- och Luleåområdet och ännu bredare 
om man ser till hela länet, dock med för få som sökande i relation till behovet i branschen

-  Större tillströmning behövs till de redan befintliga praktiska inriktningarna på gymnasieprogram, tek-
nikcollege, YH-utbildningar gällande platschefer och arbetsledare samt civilingenjörsutbildningar vid 
LTU 

-  Fler utbildningar på gymnasie- och YH-nivå inom industriområdet behövs om man ser till det som 
komma skall med etableringarna inom industrin, parallellt behövs större tillströmning också 

Lösningar: 

-  Attrahera fler till att redan befintliga praktiska inriktningarna på gymnasieprogram, teknikcollege, YH-
utbildningar gällande platschefer och arbetsledare samt civilingenjörsutbildningar vid LTU

- Uppstart av fler YH-utbildningar med inriktning mot industrin 

-  Tätare samverkan mellan utbildningsaktörer och arbetsgivare önskas. Rent konkret identifieras ett 
behov för inte bara stora företag, utan även såväl små och medelstora företag, som kommuner, i att 
få möjlighet att etablera kontakt och relationer med studenterna vid de olika utbildningarna vid LTU. 
I dagsläget upplevs en obalans, med ett fokus på samverkan mellan större privata företag och vissa 
utbildningar (företrädesvis ingenjörsutbildningar) 

-  Arbetsgivare behöver öppna upp för att skapa relationer med studenter (vid eftergymnasiala utbild-
ningar) i större utsträckning, detta genom praktikplatser, sommarjobb och examensarbeten, detta för 
att öka chanserna till framtida rekryteringar  

-  Praktiska utbildningar borde kunna erbjuda en större bredd – t.ex. påbyggnad för att även vara 
högskoleförberedande, för att undvika att ’stänga dörrar’ för tidigt, eventuellt via olika spår; ett helt 
yrkesförberedande och ett högskoleförberedande

-  Elever på gymnasienivå (bygg) bör få bygga riktiga hus d.v.s. s.k. elevbyggen (Strömbackaskolan i 
Piteå beskrivs som en förebild gällande detta) 

-  YH-utbildningarnas huvudmän beskriver sig ha stor flexibilitet och snabbhet, de kan erbjuda utbild-
ningar av behov snabbt, men menar att arbetsgivare kanske inte alltid har vetskap om denna möjlig-
het – här finnas en outnyttjad potentiell lösning 

Försvaret

Behov: 

-  Förvisso finns behov av utbildningar för den militära personalen, men den tillgodoses av Försvars-
makten själv, inom och utanför arbetsmarknadsregionen 

-  Behov av fler värnpliktiga (intern utbildning)

-  Behov av utbildningsmöjligheter inom civila delar, såsom HR, ekonomi, samt civilingenjörer finns, och 
beskrivs tillgodoses via LTU  

-  Behov av att öppna ett gymnasieprogram som funnits men lagts ner; flygteknikerinriktningen - för att 
säkra tillgång till nyckelkompetenser

-  Viktigt att tänka på att behoven av intern utbildning är stort, då det är en lång väg att gå för att till-
ägna sig kompetens på rätt nivå, t.ex. gällande flygtekniker 
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Lösningar: 

- Attrahera fler till att göra värnplikt

-  Tydliggöra innehållet i Försvarsmaktens arbete – marknadsföra bättre, som ett led i att attrahera och 
rekrytera fler till värnplikten 

-  Återstarta gymnasieinriktning mot flygteknik, som ett led i att säkra nyckelkompetens

- Fortsatt använda sig av utbildningsalternativ vid LTU, för civil personal 

Transport 

Behov: 

-  Fler utbildningsplatser till lastbilschaufför, inga problem att fylla platserna, högre söktryck än antal 
platser, 264 chaufförer per år behövs (i dag utbildas endast 180)

-  Undanröja dröjsmål av utbildningar p.g.a. upphandlingsöverklagan, då detta ytterligare försvårar 
läget

- Större intag på mekanikerutbildningar med inriktning mot tunga fordon behövs

- Fler individer som söker sig till mekanikerutbildning, inriktning tunga fordon

-  Fler busschaufförer behöver utbildas, och fler utbildningsplatser behövs enligt en del aktörer, andra 
säger att behovet möts i dagsläget 

Lösningar: 

- Öka antalet platser på utbildningar för chaufförer och mekaniker

- Öka attraktiviteten till såväl utbildningarna som yrkena, via bättre villkor

-  Utöka mekanikerutbildningen i Boden och Luleå, mer kopplat mot teknik, språk och matematik för 
att möta utvecklingen i branschen, som går från ”att skruva” till mer digitaliserade system

-  Ge alla som läser fordonsprogram på gymnasiet körkortet betalt, som ett sätt att öka antalet  
behöriga chaufförer  

- ”Få i gång” Arbetsförmedlingens lastbilschaufförsutbildning 

Utbildning 

Behov: 

-  Stort behov av studenter till förskollärarutbildningen, stort antal studenter som antas, men också 
stora avhopp

- Stort behov av lärare på högstadienivå, vilket beskrivs bottna i att utbildningen inte finns i regionen 

-  Stort behov av att attrahera och rekrytera yrkeslärare till YH-utbildningarna –främst behov av individer 
inom mansdominerade branscher då dessa ofta saknar eftergymnasial utbildning och har svårare att 
läsa upp till en lärarexamen medan de arbetar, men delvis också en lönefråga då lönen är högre ute 
på arbetsplatser, såsom som elektriker vid en industri, än i utbildningssektorn

Lösningar: 

- Få bättre tillströmning och genomströmning på befintliga utbildningar 

- Utbildning till ”lärare i fritidshem” behövs i regionen  

- Utbildning till ”lärare 7–9” behövs i regionen 

- Engelskspråkig utbildning från grundskola till gymnasium behövs i regionen, som ett sätt att locka 
familjer med utländsk bakgrund 

- Branschens anseende måste bli bättre, och statusen höjas

-  Sektorn måste omgärdas av goda arbetsvillkor och god arbetsmiljö, stora förändringar behövs, detta 
för att anseende och status ska förbättras 
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-  Närmare samarbete mellan utbildningsaktörer och arbetsgivare behövs, detta för att möjliggöra rela-
tionsskapande och däri öka chanserna till framtida rekryteringar

-  Utbildningar som ges på distans borde kunna ges även på plats, som ett potentiellt verktyg för att 
för att få högre tillströmning och genomströmning, då detta skapar tillhörighet och samhörighet vilket 
ses som viktigt för att öka just tillströmning och genomströmning

-  Studie- och yrkesvägledarfunktionerna skulle behöva ta/ges större plats, så att elever kan göra mer 
informerade val  

-  Kompetensutveckla studie- och yrkesvägledare för att dessa ska kunna ge en mer uppdaterad bild 
av utbildningsutbud, karriärmöjligheter och arbetsmarknaden

Vård- och omsorg 

Behov: 

- Fler behöver utbildas inom samtliga yrkeskategorier 

- Särskilt stort behov av individer som utbildar sig till USK

-  Behov av socionomutbildningen, barnmorskeutbildningen samt specialistsjuksköterska med inrikt-
ning mot geriatrin, i länet

- Behov av att fylla utbildningsplatser 

- Högre tillströmning samt genomströmning behövs

Lösningar:

-  Fler utbildningar baserade i länet (socionom, barnmorska, specialistsjuksköterska) jämte fler utbild-
ningsplatser (sjuksköterska och specialistsjuksköterska) behövs

-  De utbildningsplatser (undersköterskor) som finns behöver fyllas samt högre genomströmning (un-
dersköterska och sjuksköterska)

-  Sektorn måste omgärdas av goda arbetsvillkor och god arbetsmiljö, stora förändringar behövs, detta 
för att anseende och status ska förbättras 

-  Möjlighet att erbjuda VFU-platser i länet behövs, men är i dagsläget svårt

-  Fler utbildningar på halvfart för att underlätta för individer som vill arbeta samtidigt, i tandem med att 
arbetsgivare erbjuder nedsatt arbetstid för att möjliggöra studier på halvtid

Sammanfattningsvis

Förutom ovan beskrivna finns några övergripande punkter att ta i beaktande:

-  Fler individer behövs i länet. Samtidigt viktigt att ta i beaktande att flyttmönster generellt sett är för-
hållandevis tröga, varför strategier på olika nivåer behövs 

-  Vid rekrytering av nya individer till länet, är det viktigt att söka verka för att det blir en jämn fördelning 
mellan män och kvinnor 

-  Jämställdhet behöver beaktas i samhället generellt, inklusive på arbetsmarknaden och i specifika 
verksamheter inom samtliga branscher, på samtliga nivåer 

-  Samtliga aktörer på arbetsmarknaden behöver, utifrån respektive position och perspektiv, verka för 
en inkluderande arbetsmarknad, så att kön, klass, etnicitet, ålder och andra faktorer inte utgör hin-
drande faktorer vare sig för individer eller verksamheter

-  Ta vara på den arbetskraft som finns i länet, enligt devisen ingen kan göra allt, men alla kan bidra 
med något

-  ’Inflyttningslots’ skulle kunna underlätta för individer/familjer som överväger att flytta upp, där ’allt är 
samlat under ett tak’

-  En kombination av yrkesutbildning och språkkunskaper, samt fungerande valideringsprocesser cen-
tralt för att utrikes födda ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden
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Hur könssegregerad är arbetsmarknaden och utbildningsutbudet i arbetsmarknads-regionen Bo-
den Luleå?
Utbildningsutbudet i Boden- och Luleåområdet tycks förvisso ha utbud som appellerar till både kvinnor 
och män, dock tycks könsmärkningen alltjämt genomsyra vilka individer som söker sig till vilka utbild-
ningar. Utbildningsutbudet är könssegregerat, vilket speglar könsegregationen på arbetsmarknaden i 
stort. De intervjuade aktörerna uttrycker tydligt att deras respektive sektor är könssegregerad. De flesta 
ser detta som problematiskt, dels i form av att det är viktigt med en jämn fördelning av män och kvinnor i 
organisationen, dels i form av att manligt och kvinnligt dominerade organisationer i dag inte har likvärdig 
arbetsmiljö (arbetsvillkor och anställnings-villkor). Det framgår via också intervjuerna att det satsas och 
fokuseras mer på traditionellt manligt kodade utbildningar, exempelvis via nära samarbeten med närings-
livet, vilket beskrivs som vanligare och enklare att genomföra i till exempel på civilingenjörsutbildningarna 
än på till exempel lärarutbildningarna. Den kvantitativa sammanställningen visar också att de närings-
grenar som undersöks är könssegregerade. Tabell 2 ger en översikt av antalet förvärvsarbetande samt 
andelen kvinnor i de aktuella näringsgrenarna år 2018. På näringsgrensnivå framstår civila myndigheter 
och försvar som relativt balanserad, men som tabellen visar är andelen kvinnor hög inom de tre största 
yrkesgrupperna. Män är tydligt överrepresenterade inom andra yrkesgrupper, inte minst soldater och of-
ficerare, förvaltnings- och planeringschefer, samt inom olika teknikorienterade yrken inom denna närings-
gren. Resterande näringsgrenar framstår som tydligt könssegregerade på aggregerad nivå såväl som på 
yrkesgruppsnivå. En utökad sammanställning som inkluderar de femton största yrkesgrupperna inom 
varje näringsgren ges i bilaga 2.  

Tabell 2. Förvärvsarbetande samt andel kvinnor i utvalda näringsgrenar i Boden-Luleå, 2018

Näringsgren 
(SNI2007)

Förvärvs- 
arbetande 

Andel  
kvinnor

Största yrkesgrupper (SSYK3) inom näringsgrenen Andel kvinnor 
efter yrke

Civila myndigheter 
och försvar

6711 47% •  Organisationsutvecklare, utredare och HR-specialister 
m.fl.

• Skatte- och socialförsäkringshandläggare m.fl.

• Kontorsassistenter och sekreterare

67% 

74%

84%

Tillverkning och 
utvinning

4425 17% • Process- och maskinoperatörer vid stål- och metallverk

• Fordonsmekaniker och reparatörer m.fl.

• Smeder och verktygsmakare m.fl.

16%

2%

7%

Byggverksamhet 4497 10% • Snickare, murare och anläggningsarbetare

• Takmontörer, golvläggare och VVS-montörer m.fl.

• Installations- och industrielektriker m.fl.

3%

1%

3%

Transport- 
verksamhet

2715 18% • Lastbils- och bussförare

• Yrke okänt

• Lagerpersonal och transportledare m.fl.

8%

18%

20%

Utbildnings- 
väsendet 

5841 73% • Grundskollärare, fritidspedagoger och förskollärare

• Universitets- och högskolelärare

• Barnskötare och elevassistenter m.fl.

85%

41%

82%

Vård och omsorg 10 336 79% • Skötare, vårdare och personliga assistenter m.fl.

• Undersköterskor

• Sjuksköterskor

71%

90%

91%

Källa: Yrkesregistret och Raps-RIS, egen bearbetning
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Vilka lösningsförslag finns?
Få lösningsförslag framförs. På ett generellt plan kan dock några konkreta förslag ges:  

- Strategiskt och operativt aktivt arbeta med normer, värderingar och jargon på arbetsplatser behövs

-  Arbetsgivare menar att information till unga medborgare måste komma tidigare, för att motverka 
stereotypa bilder av olika branscher 

-  De kvinnor behöver som återfinns i mansdominerade sektorer beskrivs behöva lyftas fram som goda 
exempel för att attrahera fler. Rimligen bör detta även gälla män i kvinnodominerade sektorer 

-  Underrepresenterat kön behöver omges av stöttande strukturer, i form av t.ex.  inkluderande arbets-
miljöer, för att öka viljan att stanna kvar

-  God samverkan mellan studie- och yrkesvägledare behövs för att ge relevanta bilder av branscherna/
sektorerna

-  Bättre arbetsvillkor och arbetsmiljö behövs för att locka fler män till kvinnodominerade branscher/
sektorer, då villkoren generellt ses som bättre i mansdominerad sektor

-  Vård- och omsorgssektorn samt utbildningssektorn är kvinnodominerade, och det finns därav en 
jämställdhetsaspekt att ta i beaktande gällande de undermåliga villkoren i dessa sektorer. En stor 
utmaning kan identifieras där anställnings- och arbetsvillkor antas behövas förbättras radikalt för att 
vända trenden. En sådan vändning skulle potentiellt vara ett sätt att öka jämställdheten i arbetslivet i 
arbetsmarknadsregionen. 
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I dag står Sverige inför stora utmaningar när det gäller kompetensförsörjning. I vissa delar av landet, 
kanske främst Norrbotten och Västerbotten, är kompetensförsörjningsproblemen redan ett högst aktuellt 
faktum. Det är med den bakgrunden föreliggande rapport är framtagen. 

Att kunna attrahera, rekrytera och behålla anställda är absolut centralt för att kunna bedriva och utveckla 
verksamheter, inom såväl offentlig som privat sektor. Kompetensförsörjning handlar på ett plan om hur 
man attraherar, rekryterar, behåller (inklusive kompetensutvecklar), samt i förekommande fall avvecklar 
personal. Det handlar med andra ord om hur arbetsorganisationer lockar till sig, tar hand om, använder 
och utvecklar den kompetens som finns, det vill säga de individer med rätt kompetens som redan finns 
på arbetsmarknaden. För att matcha arbetsmarknadens behov på kompetens kan även utbildningssys-
temet ses som en del av kompetensförsörjningsfrågan. De som skulle kunna finnas på arbetsmarknaden 
men i dagsläget inte gör det behöver kunna ges möjlighet att förvärva rätt kompetens, det vill säga utbilda 
sig, som ett sätt att ges förutsättningar att söka de arbeten som finns. 

Kompetensförsörjning handlar också på ett annat och bredare plan om att regioner där arbeten finns be-
höver attrahera såväl redan befintliga medborgare att stanna kvar, som nya att flytta till regioner där behov 
av arbetskraft finns. På denna nivå handlar kompetensförsörjning om att kunna erbjuda ett gott liv, såväl 
arbetsmarknadsmässigt, som gällande andra delar av livet; goda boendemöjligheter, god samhällsservice 
såsom gällande vård och omsorg och utbildning, men också ett bra utbud gällande fritidsaktiviteter, t.ex. 
kultur och sport. Individer flyttar nämligen sällan bara för ett arbete, det är många andra aspekter som 
tillsammans skapar en känsla och ett reellt incitament till att flytta, och/eller stanna vid en specifik plats, 
det är ett flertal parametrar som tillsammans gör att en plats uppfattas som attraktiv att leva och bo på. 

I norra Sverige, däri Boden-Luleå-regionen inräknat, är bristen på rätt kompetens en överhängande 
utmaning, det vill säga att hitta individer som kan ta de jobb som finns eller är på väg att skapas (se 
t.ex. Affärer i norr, 2021; DN, 2021; Örtqvist, 2018; Ejdemo & Parding, 2018). Vi vet också att för att ett 
samhälle ska utvecklas hållbart krävs starka ’communities’, där de som arbetar i regionen också lever 
och verkar där, alltså motsatsen till ’fly-in-fly-out-samhällen’, detta då lokal och regional förankring kan 
antas stärka engagemang, vilja och förmåga att se sig som en del av och bidra till samhället i sin helhet. I 
Australien där fly-in-fly-out (FIFO) är ett fenomen som funnits sedan mycket länge, har frågan diskuterats i 
termer av ”development in a region without necessarily significant development of the region” (Rainnie et 
al., 2014:103), vilket innebär att utveckling och vinst kan skapas i en region, men för aktörer som inte är 
förankrade i regionen. Det finns också indikationer på att FIFO-anställda har sämre hälsotillstånd (Lang-
don et al., 2016). Så, även om den monetära situationen kan vara fördelaktig för individen, så finns också 
nackdelar för individen. Vidare finns det viss forskning med fokus på basindustrin som visar att entrepre-
nörer (och däri FIFO) står för en större andel av arbetsplatsolyckorna än den fast anställda personalen 
(Nygren et al., 2017). Ur detta perspektiv kan FIFO ses som tveksamt ur ett hållbarhetsperspektiv, såväl 
gällande social hållbarhet som ekonomisk hållbarhet. För att samhället i sin helhet ska fungera väl behöver 
individer känna tillhörighet och sammanhållning. Att delta i arbetslivet är en viktig aspekt av detta. Därav 
blir det viktigt att fundera över hur så många individer som möjligt kan etablera sig och bidra i arbetslivet, 
dels för att fylla behovet av att fylla vakanser, dels för att arbetet i sig kan vara en källa till hälsa och välmå-
ende (se t.ex. Parding et al., 2020).  

Sverige, och särskilt norra Sverige, står alltså inför, och till viss del redan i, utmaningar när det gäller 
framtida kompetensförsörjning. Under 2020 initierade därför regeringen ett samverkansprogram för att 
möta utmaningar i kompetensförsörjningsfrågan, och däri livslångt lärande, där man fokuserar på depar-
tementsövergripande lösningar (Regeringen, 2020). Att frågan om kompetensförsörjning spänner över en 
rad politikområden visar också på dess komplexitet. Även branschorganisationer rapporterar om såväl 
problem som möjliga strategier för att möta utmaningarna (se t.ex. Myndigheten för yrkeshögskolan, 
2020) och med utgångspunkt i arbetsmarknadsutsikterna för våren 2020 visade Arbetsförmedlingen 
(2020) att en stor utmaning är just svårigheter för företag att hitta personal. Exempelvis framgår att an-
delen privata arbetsgivare som vid undersökningstillfället upplevt brist på arbetskraft uppgick till cirka 30 

1. Inledning
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procent. Även i våra egna tidigare regionala studier av kompetensförsörjningsbehov framträder samma 
problematik (t.ex. Örtqvist, 2018; Ejdemo & Parding, 2018). Ett konkret exempel på kompetensförsörj-
ningsfrågans aktualitet i norr är industriföretagens initiativ T25. I T25 arbetar man för att öka antalet ingen-
jörsstudenter som antas till Luleå tekniska universitet att stanna i regionen efter avslutade studier. Detta 
som ett sätt ta vara på den kompetens dessa individer har, säkra anställning för medföljande, samt för att 
kunna nyttja den potential som finns i och med de industriella nyetableringarna med fokus på den gröna 
omställningen (https://www.ltu.se/ltu/Organisation/Rektor/blogg/Om-miljardinvesteringarna-i-norr-och-
universitetets-viktiga-roll-for-kompetensforsorjningen-1.206765). Svårigheten att hitta rätt kompetens, 
lyfts alltså som en av de största utmaningarna framgent; för arbetsgivare, branscher, sektorer och därmed 
också samhället över lag, såväl från myndighetshåll som från branscherna själva. Samtidigt står samhäl-
let, och däri arbetsmarknaden, just nu under 2021 mitt i en pågående pandemi, med all den osäkerhet 
och tillfälliga(?) neddragningar som denna orsakat. Vad pandemin i slutändan kommer att innebära för 
arbetsmarknaden och mer precist frågan om kompetensförsörjning är i dagsläget svårt att förutspå, mer 
än att dess konsekvenser kan antas bli substantiella och påverka arbetsmarknaden och samhället under 
en längre tid. 

Arbetsgivare, branscher och sektorer, och samhället i sin helhet, har ett behov av arbetskraft för att kunna 
leverera varor och tjänster. Vi vet – generellt sett – också att arbetet har en central roll i individens liv. Har 
individen dessutom ett arbete hen trivs med är det bra för hens hälsa och välmående. Detta motiverar på 
ett generellt plan undersökningar av arbetslivsfrågor, som exempelvis denna kompetenskartläggning. Att 
sammanställa kunskap om just kompetensförsörjning kan också sägas svara mot de globala mål som FN 
satt upp inför år 2030, och då särskilt mål 3: Hälsa och välmående och mål 8: Anständiga arbetsvillkor 
och ekonomisk tillväxt (https://fn.se/vi-gor/vi-utbildar-och-informerar/fn-info/vad-gor-fn/fns-arbete-for-
utveckling-och-fattigdomsbekampning/agenda2030-och-de-globala-malen/).

För att på ett bra sätt kunna möta de utmaningar som finns gällande kompetensförsörjning behövs kun-
skap om dels vad problemen består i, dels vilka strategier som kan användas för att på ett bra sätt möta 
dessa utmaningar. I föreliggande rapport utgår vi från arbetsmarknadsaktörernas egna bilder, i beskriv-
ningen och analysen av utmaningar och lösningar, men också aktuell statistik. Denna bild relateras även 
till aktuell forskning.

1.1 Uppdraget
Föreliggande rapport baseras på ett uppdrag från Boden kommun och Luleå kommun, med syfte att ge-
nomföra en kompetensinventering av arbetsmarknadsregionen Boden-Luleå, i relation till den pågående 
industrietableringsfas arbetsmarknadsregionen just nu befinner sig i. Uppdraget beskrivs ha sin bakgrund 
i följande: 

I och med etableringen av H2GS i arbetsmarknadsregionen Boden Luleå, 
behövs kartläggning och analys av vilka kompetenser som kommer behövas 
för att möta upp de nya arbetstillfällena som skapas. Med nya arbetstillfäl-
len menas alla nya arbeten som inte direkt är knutna till etableringen, utan är 
sådana arbeten som skapas bland annat genom ett ökat behov av arbetskraft, 
fler invånare och större rörlighet på arbetsmarknaden. De nya arbetstillfällena 
kan tillkomma inom ett flertal branscher så som industri, tjänstesektor, offentlig 
verksamhet, spelindustri, grön industri, besöksnäring och forskning med flera. 
Hänsyn skall tas till den demografiska utvecklingen i arbetsmarknadsregionen 
Boden Luleå. (Ref Uppdragsbeskrivningen)
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Kompetensinventeringen ska klargöra och analysera följande frågor:

-  Vilka kompetensbehov kommer att skapas genom nya etableringar, exempelvis H2GS? 
Vilka lösningsförslag finns?

-  Hur ser den demografiska utvecklingen ut, utifrån eventuella ersättningsrekryteringar vid pensionsav-
gångar, alternativt omstrukturering av tjänster vid pensionsavgångar eller omfördelning av arbetsuppgif-
ter till kvarvarande anställda?

-  Vilka lösningsförslag finns?

-  Utifrån klarlagda kompetensbehov och utifrån ovanstående analyser, vilka utbildningar och andra möjliga 
insatser finns eller behöver skapas för att möta behovet av arbetskraft?

-  Vilka lösningsförslag finns?

-  Hur ser arbetsmarknaden och utbildningsutbudet ut i arbetsmarknadsregionen, med avseende på köns-
segregation? 

- Vilka lösningsförslag finns?

1.2 Disposition
I nästa kapitel beskrivs för rapporten centrala begrepp närmare. Därefter beskrivs den metod som 
använts, inklusive studiens avgränsningar. Därefter presenteras resultaten av den kvalitativa delstudien. 
Vidare presenteras diskussion och slutsatser, vilka är baserade på såväl den kvalitativa som den kvantita-
tiva delstudien. (Den kvantitativa delstudien i sin helhet finns i bilaga 2). 
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Med utgångspunkt i uppdraget blir det viktigt att definiera och diskutera de centrala begrepp som upp-
draget och syftet innehåller. Begreppet kompetensförsörjning kan användas snävare eller bredare, vilket 
också diskuterades initialt. I en snäv bemärkelse kan det ses handla om att rekrytera personal. I en något 
bredare bemärkelse handlar kompetensförsörjning om att attrahera, rekrytera och behålla personal (se 
t.ex. Lindmark & Önnevik, 2011). Wallo (2014:3) definierar kompetensförsörjning som ”de aktiviteter vilka 
syftar till att tillgodose en aktör, vanligen en organisation, med kompetens”. Svenska institutet för stan-
darder (SIS, 2017:5) skriver att det handlar om ”en process i organisationen för att fortlöpande säkerställa 
rätt kompetens, kvalitativt och kvantitativt, för att nå verksamhetens mål och tillgodose dess behov på 
kort och lång sikt”. Ytterligare bredare handlar det om att attrahera individer till regioner och specifika 
platser, att leva och bo på. 

Utöver organisationsnivå, det vill säga vad arbetsgivare kan göra för att attrahera, rekrytera och behålla 
personal, samt regioners och städers attraktionsförmåga, kan kompetensförsörjning också beskrivas 
inkludera frågor som rör matchning mellan utbud och efterfrågan, där fokus är vad arbetsmarknaden 
har för behov i relation till vilken kompetens som finns tillgänglig. Detta är en fråga på makro-nivå, då det 
handlar om hur samhället och dess olika instanser kan arbeta för att möta arbetsmarknadens behov. Här 
reses frågor om att det ska finnas tillräckligt många individer som kan ta de jobb som finns, men också 
gällande att de individer som finns ska ha, eller kunna tillägna sig, den kompetens som krävs för de jobb 
som finns, via lämplig utbildning. 

Frågan om kompetensförsörjning, kan alltså dels ses utifrån hur man på t.ex. nationell nivå, men även 
regional och till viss del lokal nivå, kan tänka kring att rigga och fördela utbildningsplatser vad gäller utbild-
ningar, allt från gymnasieinriktningar till YH- och universitetsutbildningar. Frågan kan också diskuteras uti-
från hur samhället, via olika aktörer, kanske särskilt på nationell nivå, arbetar med att tydliggöra vilka yrken 
och sektorer det finns behov inom. Här har även regionala och lokala aktörer en särskilt viktig roll i att dels 
skapa goda anställnings- och arbetsvillkor, dels förmedla detta, allt för att kunna attrahera individer att 
söka sig till dessa yrken och sektorer. Frågan om kompetensförsörjning kan också ses ur perspektivet att 
tillgång till rätt arbetskraft handlar om en regions eller en stads attraktivitet att leva och verka inom, och då 
blir alltså samhällsservice, bostads-, fritids- och kulturområdena av relevans att fokusera på. 

Dessutom påverkar den enskilda arbetsgivarens samt branschens attraktivitet ur arbetstagarnas synvinkel 
hur stor kompetensförsörjningsutmaningen blir. Denna attraktivitet kan påverkas av exempelvis lönenivå, 
status, arbetstider, arbetsmiljö och andra arbetsförhållanden och därmed blir arbetsgivares ageranden re-
levanta att fokusera. Vidare kan kompetensförsörjningsfrågan ses utifrån bilder av arbetsmarknadens olika 
sektorer, yrken och arbeten, och hur den beskrivs via exempelvis media men också andra aktörer som 
interagerar med individer som potentiell arbetskraft. Såväl strategiskt som operativt arbete med kompe-
tensförsörjning kan bedrivas och studeras på nationell, regional, men också lokal nivå; arbetsplatsnivå. 
Bilden som tecknas här visar att frågan om kompetensförsörjning är en ytterst komplex fråga, som kan 
ses från ett flertal perspektiv och nivåer.

Ett begrepp av relevans här är omställning. Omställning kan handla om att vissa typer av arbetsuppgifter 
eller rent av arbeten och yrken inte längre behövs, varvid omställning för såväl individ som verksamhet 
blir en realitet. För en individ kan det handla om att tillägna sig nya kunskaper och kompetenser för att 
kunna få ett nytt arbete, hos befintlig eller ny arbetsgivare. Ser vi till arbetsmarknaden i sin helhet, allt från 
enskilda företag till regionala och nationella instanser av relevans, kan omställning handla om att hantera 
arbetsmarknadsövergripande förändringar, såsom t.ex. finanskrisen som svepte över världen och Sverige 
under 2008–2009, eller den nuvarande covid-19-pandemin som fört med sig stor osäkerhet och en lång 
rad uppsägningar och konkurser. Det sistnämnda har inneburit en plötslig och mycket snabb förändring 

2. Centrala begrepp  
– från kompetensförsörjning till validering 
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i t.ex. handeln, där e-handeln sett en stark uppgång. Vi ser också de digitala mötenas uppgång, men 
givetvis också det mer lokala semestrandet, vilka båda till stor del kan kopplas till det kraftigt minskade 
resandet. Vidare, och med särskild bäring just nu för den norra regionen av landet, är den gröna omställ-
ningen absolut central. Den gröna omställningen handlar om de tekniker och teknologier, inklusive strate-
gier och processer för detta, med vilka vi kan ställa om hela samhället till att bli fossilfritt. Här blir hållbar-
het, klimat- och miljömässigt, men också ekonomiskt och socialt viktiga parametrar att ta i beaktande. 

För att arbetsmarknaden ska kunna möta aktuella utmaningar behövs individer, med rätt kompetens, som 
kan ta de arbeten som finns. Ett sätt att få tillgång till rätt kompetens är att utbilda, vidareutbilda, men 
också kompetensutveckla den arbetskraft som finns tillförfogande. 

Utbildning skapar en grund för att individer ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden och bidra i 
arbetslivet. Vidareutbildning handlar i stället om att individer ges möjligheter att lära sig mer, och nytt, 
för att kunna ta på sig andra arbetsuppgifter och uppdrag, och ibland rent av byta inriktning helt. Också 
kompetensutveckling, det vill säga att utveckla sin kompetens inom det område en redan är verksam är 
en strategi för kompetensförsörjning. En aspekt av kompetensförsörjningen handlar alltså om att anställda 
ges möjlighet till kompetensutveckling, dels för att enskilda individer ska få utvecklas, dels och kanske än 
viktigare för att företaget/arbetsorganisationen/verksamheten ska kunna utvecklas. Kompetensutveckling 
kan ses som en samlingsbeteckning för insatser att bredda eller fördjupa anställdas kunskaper och kom-
petenser, för att kunna utföra nuvarande eller framtida arbetsuppgifter på ett adekvat sätt. Kompetensut-
veckling kan ske via formellt lärande, det vill säga via kurser av något slag, interna eller externa, men det 
kan också röra sig om informellt lärande. Formellt lärande kan se i form av mindre kurser eller mer omfat-
tande utbildningar, och genererar ofta någon typ av intyg eller betyg på deltagandet, och som styrker att 
deltagaren har tillgodogjort sig ett visst kunskapsstoff. Informellt lärande handlar i stället om lärande som 
sker utan tydligt formella organiserade former. Rent konkret kan det handla om erfarenhetsutbyte, anställ-
da emellan, eller att en anställd läser in sig på en fråga. 

Kompetensutveckling kan också organiseras i form av något som kallas arbetsplatslärande. Arbetsplats-
lärande är ett lärande som sker på eller i anslutning till arbetsplatsen, och arbetsplatslärande indikerar att 
individens (anställdas) och verksamhetens utveckling ska gå hand i hand. Individens utveckling sker som 
en del av och för att kunna möta verksamhetens utvecklingsbehov. Arbetsplatslärande kan rent praktisk 
ske både i form av formellt som informellt lärande, ofta i en kombination. 

Ytterligare ett exempel på att individ och verksamhet går hand i hand, eller har mycket att vinna på att gå 
hand i hand, framkommer via begreppet organisatoriskt lärande. Organisatoriskt lärande handlar om att 
en anställd exempelvis blir uppmärksam på ett problem, och också hittar ett bra sätt att hantera pro-
blemet på, dvs hittar en lösning på problemet, det vill säga lär sig hur problemet kan hanteras och lösas 
– och såväl problem som lösning sprids och förankras i verksamheten, så sker så kallat organisatoriskt 
lärande. Lösningen kan i vissa fall komma att bli en del av en ny rutin, policy eller liknande. 

Verksamheter som strategiskt och medvetet söker utveckla sin verksamhet genom att skapa förutsätt-
ningar för individers lärande såväl som organisatoriskt lärande benämns ofta som lärande organisationer. 
Ett sätt att organisera arbetet för att skapa förutsättningar för en lärande organisation är att ha arbets-
rotation, där medarbetar får lära sig flera delar av verksamheten i sin helhet, eller att anställda ges tid att 
reflektera och dela med sig av kunskaper och kompetenser. 

Sammantaget kan dessa olika typer av lärande som diskuterats ovan relateras till begreppet det livslånga 
lärandet, eller LifeLongLearning (LLL). Tanken är att individer kan behöva lära mer, lära om, och lära nytt, 
sett ur ett längre perspektiv, för att bli eller fortsätta vara anställningsbara under hela sitt yrkesliv. Det inne-
bär att individer kan behöva kompetensutveckling inom valt yrke, eller att individer behöver en ny eller en 
vidareutbildning under arbetslivets gång, då det inte alltid räcker med en utbildning tidigt i yrkeslivet. 

Ibland besitter individer som söker sig till ett företag, eller för den delen redan anställda, en kompetens 
som de inte har något formellt intyg eller betyg i. I sådana fall kan en så kallad validering göras. Validering 
är en metod för att kartlägga och ge erkännande åt individers faktiska kompetenser. Validering kan vara 
ett särskilt viktigt verktyg för att möjliggöra för utrikes födda att kunna etablera sig på arbetsmarknaden. 
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Sammantaget är det av vikt att se att såväl individer som verksamheter behöver utvecklas, och detta via 
gemensamma strategier, där individens lärande svarar mot verksamhetens utvecklingsbehov. Det bör här 
avslutningsvis noteras att de begrepp som beskrivits ovan givetvis kan, precis som de flesta vetenskap-
liga termer, definieras på lite olika sätt. Syftet här har dock inte varit att gå in i specifika begreppsdefini-
tioner, utan snarare att visa på vilka begrepp som ofta förekommer i sammanhanget, och vad de – på ett 
översiktligt plan – handlar om. För den som vill läsa mer se t.ex.; www.arbetsplatslarande.se; Nilsson et 
al., 2012; Kock, 2010; Malloch et al., 2013; Florén & Wallin, 2013. 
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I detta kapitel ges en beskrivning av studiens ansats och avgränsning, samt en beskrivning av den kvalitativa 
delstudiens karakteristiska med de valda sektorerna samt genomförandet av intervjuer och analysproces-
sen. Den kvantitativa delstudien nämns endast översiktligt här, då den presenteras i sin helhet i bilaga 2. 

3.1 Studiens ansats och avgränsning 
Uppdraget utgörs av en kompetensinventering i form av en förstudie, på uppdrag av Boden kommun och 
Luleå kommun. Uppdraget utgör vidare en del av ett större projekt med fokus på kompetensförsörjning i 
arbetsmarknadsregionen Boden-Luleå. Utredningens kärnfrågor besvaras via en kvalitativ- och kvantitativ 
ansats. Den kvalitativa ansatsen ämnar främst till att beskriva och analysera kompetensförsörjningsbeho-
vet i arbetsmarknadsregionen Boden-Luleå, detta genom att söka djupare förståelse för behov, utma-
ningar och potentiella lösningar i relation till att attrahera, rekrytera och behålla personal, i ljuset av de nya 
etableringarna, samt den demografiska utvecklingen i arbetsmarknadsregionen Boden och Luleå. Mer 
specifikt syftar utredningen också till att undersöka hur könssegregerad arbetsmarknaden och utbild-
ningsutbudet är, samt möjliga lösningar på dessa utmaningar. 

För att kunna göra uppdragets breda ansats realiserbart beslutades det i tidigt skede att avgränsningar 
behövde vidtas för att genomföra utredningen på ett optimalt sätt där aktörer på olika positioner, bland 
annat arbetsgivare, myndigheter, fackförbund, branschorganisationer, små och stora samt offentliga och 
privata aktörer, skulle ges möjligheten att komma till tals och på detta sätt ge sin bild av respektive sektor; 
eller bransch eller verksamhet om man så vill. (Begreppen sektor, bransch och verksamhet används syno-
nymt i rapporten). 

Rapporten 51 000 nya anställningar 2030 (Ejdemo & Parding, 2018), har fungerat vägledande mot vilka 
sektorer vi har valt att fokusera föreliggande studie. Utifrån resultatet i rapporten 51 000 nya anställningar 
2030 avgränsades föreliggande studie till att fokusera på de fem sektorer med störst rekryteringsbehov: 
(i.) Förvaret, (ii.) Industrin, (iii.) Transport, (iv.) Utbildning och (v.) Vård- och omsorg. Dessa sektorer är vik-
tiga för Boden och Luleå, men även för regionen i sin helhet, då de bidrar till samhällsutvecklingen, med 
många arbetstillfällen, samt trygghet och förutsättningar för att kunna leva och verka i regionen. 

Sektorerna skiljer sig åt såväl i egenskap av vad man uträttar, (några handlar om att producera produkter 
och tjänster, andra om att ge service till medborgare i form av lärande och vård- och omsorg), vem som 
står som ägare och leder arbetet (offentliga och privata aktörer). Även könsfördelningen mellan kvinnor 
och män i sektorerna skiljer sig åt, vilket speglar den könssegregerade arbetsmarknaden. Avgränsningen 
grundar sig även på projektets tidsram. Valet av sektorer skedde i samråd med projektbeställaren som 
godkände avgränsningen.  Önskemål om ytterligare intervjupersoner, med mer övergripande funktioner 
gjordes av projektbeställaren, något togs hänsyn till. Nedan beskrivs tillvägagångsättet för den kvalitativa 
delstudien. 

3.2 Kvalitativ delstudie
Urvalet av de fem sektorerna och de specifika intervjupersonerna i varje sektor kan ses som centralt 
relaterat till vilka slutsatser som kan dras. Inom varje sektor intervjuades personer som antogs ha god 
insyn inom respektive sektor. Främst intervjuades HR-personal, HR-specialister, personer i chefspositioner 
samt ordföranden för branschorganisationer och fackförbund. Dessa kontaktats via mejl och telefon där 
de tillfrågades att delta i intervjustudien. Från varje sektor deltog arbetsgivare, fackförbund, myndigheter, 
branschorganisationer samt utbildningsaktörer. Vi sökte också nå en jämn fördelning av intervjupersoner i 
Boden och Luleå. I enstaka intervjuades enbart personer från en av kommunerna, detta då vissa tackade 
nej till att delta i studien. 

3. Metod
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Det första nedslaget gjordes inom Försvarsmakten. Norrbottens regemente, I19, är lokaliserat i Bodens 
kommun och F21 har sitt huvudsäte i Luleå. Yrket ”militär” visar på den starkaste tillväxttrenden i Norrbot-
ten enligt Ejdemo och Parding (2018), och rekryteringsbehovet är stort. Försvarsmakten har under några 
år genomgått en omställning från att först varit ett värnpliktsförsvar till yrkesarmé till både värnplikt-och 
yrkesarmé. Anställningsformen ”tidvis tjänstgörande soldat” tillämpas inom Försvarsmakten, där individen 
kan ha en annan sysselsättning vid sidan om som exempelvis studier. Fokus i den här utredningen var 
främst militär personal, men också civila inom Försvarsmakten inkluderades. Sektorn är mansdominerad. 

Det andra nedslaget gjordes inom industrin, närmare bestämt inkluderades stålindustrin, men också 
bygg- och anläggning. Här finns privata företag, samt statligt ägda företag och myndigheter, och dessa 
beskrivs bland annat ha en betydande roll i Norrbottens ekonomi. I sektorn återfinns dels kollektivanställ-
da i form av mekaniker, snickare, operatörer, byggnadsarbetare, betongarbetare med flera, dels tjänste-
män; inte sällan ingenjörer inom olika verksamhetsområden. Sektorn är mansdominerad. 

Transport är den tredje sektorn som valdes ut. Inom transportbranschen finns olika verksamhetsområden 
bland annat åkeri-, terminal-, transportförmedling, taxinäring, logistik, verkstäder och renhållning, yrkes-
mässig busstrafik samt flyg, sjöfart och hamnnäring. I den här studien fokuserades främst yrkeskatego-
rierna lastbilschaufförer, mekaniker samt busschaufförer eftersom dessa yrkeskategorier beskrivs stå i 
och inför stora rekryteringsbehov och rekryteringsproblem (Ejdemo & Parding, 2018) Här återfinns både 
privata och offentliga aktörer.  Sektorn är mansdominerad. 

Den fjärde sektorn som valdes är utbildning. Sektorn innefattar utbildning från förskolenivå, grundskola, 
gymnasium, upp till utbildning för vuxna både inom vuxenutbildning, yrkesutbildning. I den här studien 
fokuserades yrkeskategorierna förskolelärare, lärare, specialpedagoger/speciallärare, lärare i fritidshem, 
yrkeslärare och lärare i svenska som andraspråk. Utbildningssektorn är till stor del kvinnodominerade, där 
snedfördelningen är som störst i de tidiga utbildningsåren, där är andelen män som lägst. 

Vård- och omsorg är den femte och sista sektorn där nedslag gjordes. Sektorn utgörs till största del av 
verksamheter inom offentlig sektor och utgör en central del av välfärden. Yrkeskategorierna som fokuse-
rades är undersköterskor, sjuksköterskor, barnmorskor och socionomer. Det kan noteras att det även här 
finns fler yrkeskategorier, men utifrån tidsramar behövdes avgränsningar göras. Sektorn är kvinnodomine-
rad. 

3.2.1 Intervjuer med centrala aktörer 

Intervjuer som metod kommer väl till pass när man vill fånga grupper eller individers personliga upplevel-
ser och erfarenheter. För att kunna redogöra för hur aktörerna beskriver kompetensförsörjningsbehovet 
valdes semistrukturerade intervjuer, detta då det tillåter de intervjuade aktörerna att tala mer fritt än vid till 
exempel strukturerade intervjuer (Bryman, 2018). Övergripande teman och konkreta frågor togs fram med 
projektets uppdrag i sin helhet som fokus. De huvudsakliga temana är:

- rekryteringsbehov

- rekryteringsproblem

- potentiella lösningar på rekryteringsproblem

- utbildningsbehov

- utbildningsproblem

- potentiella lösningar på utbildningsproblem

Övriga centrala aspekter för kompetensförsörjning i Boden-Luleå

- utmaningar och lösningar för att leva och verka i regionen

- innovationsproblem och potentiella lösningar på innovationsproblem

- fokus jämställdhet

- fokus utrikes födda
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Intervjuerna utgick från en intervjuguide, som finns att ta del av i sin helhet i slutet av rapporten, se bilaga 
1. Inför fem av intervjuerna bad medverkande om att få ta del av intervjuguiden på förhand för att enklare 
kunna svara på frågorna och se om de var mest lämpade besvara dessa. Vid dessa tillfällen skickades 
intervjuguiden inför intervjuerna. Intervjuerna tog mellan 30 och 45 minuter att genomföra, i enstaka fall 
något kortare eller längre. Intervjuerna skedde främst via videosamtal, medan ett fåtal (fyra) önskade 
medverka via telefon i stället. Distanslösningen gjordes dels utifrån pandemiläget, dels av effektivitetsskäl. 
Efter samtycke spelades alla intervjuer in för att underlätta för en djupare analys av intervjuerna. Totalt 
genomfördes 61 intervjuer med centrala aktörer inom varje sektor. Nedan presenteras antalet intervjuer 
per sektor, vissa individer återkommer dock i flera av sektorerna då dessa individer haft insikt i fler sekto-
rer än en, exempelvis svarade individer inom utbildningsområdet både för utbildningsområdet i sig samt 
utbildningar inom de olika sektorerna där de själva bedriver utbildning. Fördelningen mellan intervjuerna i 
branscherna ser ut som följande, där antal intervjuer står inom parenteserna: 

- Försvarsmakten (5): arbetsgivare (2), fackförbund (2), bemanningsföretag (1)

-  Industrin (19): arbetsgivare (6), myndighet (2), branschorganisationer (3), fackförbund (2) och beman-
ningsföretag (2), utbildningsaktörer (4)

-  Transport (13): arbetsgivare (4), myndighet (2), branschorganisationer (2), fackförbund (1) och be-
manningsföretag (1), utbildningsaktörer (3)

-  Utbildning (16): arbetsgivare (6), myndighet (1), fackförbund (3), utbildningsaktörer (3)

-  Vård- och omsorg (11): arbetsgivare (4), myndighet (1), fackförbund (3), utbildningsaktörer (3)

Styrkan med semistrukturerade intervjuer är att vi fick ett rikt material vilket i sin tur möjliggjorde identi-
fikation av återkommande mönster, och detaljerade rika beskrivningar av dessa, men också eventuella 
avvikande resultat. Viktigt att komma ihåg är att kvalitativa studier syftar till att beskriva upplevelser, vilket 
innebär att resultatet som framträder baseras på det som de intervjuade aktörerna framhåller. Vi gör där-
för inte anspråk på att ge en bild av hur något ’är’ in någon absolut mening, det som förmedlas är snarare 
en bild av aktörernas beskrivningar och upplevelser, samt en analys av denna. 

3.2.2 Analys av intervjuer med centrala aktörer 

Samtliga intervjuer sammanställdes initialt, sektor för sektor. Sammanställningen utgick från de huvud-
sakliga intervjutemana, som presenterats ovan. Utifrån denna sammanställning framträdde mönster i 
intervjuerna som utgjorde grund för kategorisering av resultatet, där återkommande mönster tolkas som 
ett tema, med andra ord beskrivas som tematisk analys. Detta sätt att analysera den insamlade empirin 
innebär att datainsamlingens mening synliggörs och att irrelevant data kan reduceras. Bryman (2018) me-
nar att repetitioner är ett av de vanligast förekommande kriterier för att skönja ett mönster i kombination 
med att de är relevanta i förhållande studiens fokus. När sektorerna sammanställds jämfördes dessa även 
mellan varandra för att se om det framträdde överlappningar/avvikelser mellan sektorerna.  

3.3 Kvantitativ delstudie
Även en kvantitativ analys ingår i uppdraget. Den kvantitativa analysen presenteras av praktiska skäl i en 
bilaga (se bilaga 2). Den inledande sammanfattningen av resultaten, samt diskussion och slutsatser i rap-
porten baseras på såväl den kvalitativa som de kvantitativa delstudierna.
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Resultatet presenteras nedan, en näring i taget. Initialt beskrivs försvaret, sedan industrin, vidare beskrivs 
transportsektorn, utbildningssektorn och avslutningsvis vård- och omsorgssektorn. Texten kan framstå 
som delvis upprepande i och med att varje sektor presenteras fristående. Detta görs för att ge läsaren 
möjlighet att fokusera den eller de sektorer som är av särskilt intresse. Inledningsvis presenteras rekry-
teringsbehov- problem- och lösningar, följt av utbildningsbehov- problem- och lösningar. Avslutningsvis 
presenteras en sammantagen bild av att leva och verka i arbetsmarknadsregionen Boden-Luleå, detta 
på grund av att de intervjuade aktörerna i mångt och mycket gett en gemensam bild av såväl problem 
som lösningar gällande vad det gäller att leva och verka i regionen. Vidare diskuteras även andra centrala 
aspekter av relevans för kompetensförsörjningsutmaningen via begreppen innovation, jämställdhet och 
utrikes födda. 

4.1 Försvaret
Här presenteras intervjuerna med centrala aktörer inom försvaret, vilket i praktiken utgörs av individer 
som arbetar inom just inom Försvarsmakten. Inledningsvis beskrivs rekryteringsbehov och rekryterings-
problem, samt lösningsförslag på dessa. Vidare skildras utbildningsbehov och utbildningsproblem, samt 
förslag på lösningar.

4.1.1 Rekryteringsbehov

Den militära personalen inom Försvarsmakten bygger på att individer kommer in som värnpliktiga och 
sedan blir kvar i sektorn, för att sedan utbildas internt till chefspositioner/-ledande befattningar eller 
instruktörs- och specialistbefattningar, medan den civila personalen rekryteras via den öppna arbetsmark-
naden. De intervjuade aktörerna inom Försvarsmakten ger en samlad bild av rekryteringsbehoven, även 
om aktörerna har svårt att definiera hur många individer de behöver rekrytera. Ett fackförbund menar att 
befintliga förband har behövt dela med sig av sina officerare, när nya förband startats upp, vilket innebär 
att man tappat anställda, och är i behov av nya anställda. De intervjuade aktörerna beskriver att de är i 
behov av såväl militär personal såsom officerare och soldater, som civil personal; HR-personal, ekonomer, 
administratörer, tekniker, lastbilschaufförer, elektriker, mekaniker och ingenjörer. En arbetsgivarrepresen-
tant beskriver att det största rekryteringsbehovet är bland den militära personalen, även om också civil 
personal behövs. Nya direktiv från politiken gör att behovet av fler individer kommer att bli större inom 
Försvarsmakten. En arbetsgivarrepresentant beskriver att Försvarsmakten som helhet ska växa med 
omkring 40 procent, i närtid, men vad det innebär för Försvarsmakten i arbetsmarknadsregionen Boden-
Luleå är ännu oklart, bland annat eftersom det också kan komma nya besked och nya budgetar att 
förhålla sig till framöver. Bilden är något spretig. ”Det innebär såklart att vi också ska växa och behöver 
fler individer, men inte idag eller om ett par år heller”. Denna intervjuperson menar dock att en viss tillväxt 
bedöms behöva ske varje år under en lång tid framöver. Andra ger uttryck för större behov i närtid: ”Vi ska 
växa så det knakar”. 

4.1.2 Rekryteringsproblem

Rekryteringsproblemen som intervjupersonerna presenterar kan beskrivas som 1) för få individer totalt 
sett i länet 2) svårigheter att behålla personal, samt 3) problem med att nå ut med och synliggöra För-
svarsmaktens verksamhet, inklusive alla olika yrken och positioner som finns.  

För det första, menar de intervjuade aktörerna att det finns för få individer i länet. Den generella bristen på 
individer i arbetsmarknadsregionen Boden-Luleå, och i Norrbotten som helhet är ett återkommande tema.

För det andra, beskrivs det vara svårt att behålla anställda. De intervjuade trycker på att det till en viss 
del är en utmaning att rekrytera personal, men att den största svårigheten ligger i att behålla personal i 
förlängningen, det vill säga få befintlig personal att stanna kvar i Försvarsmakten. De intervjuade aktörerna 
beskriver också att det är svårt att behålla de individer som avslutar värnplikten, som officerare. Detta be-
skriver aktörerna har att göra med konkurrens med andra branscher mer specifikt det privata näringslivet. 

4. Resultat – kvalitativ delstudie
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”Vi kommer aldrig kunna konkurrera med löner, vi är ju en myndighet, offentlig sektor”. Både arbetsgivare 
och fackförbund lyfter att löneläget i Försvarsmakten gör att personalen byter sektor, det beskrivs gälla 
samtliga yrken, men i synnerhet teknisk personal så som tekniker, elektriker, mekaniker, lastbilschaufförer 
och civilingenjörer. En arbetsgivare beskriver att problemet med den tekniska personalen är att individer 
har en tendens att sluta när de har blivit upplärda, eftersom näringslivet lockar med en högre lön. ”Utan-
för vårt ”stängsel” betalar vissa aktörer ganska mycket mer, och det kan vi inte matcha”. Konkurrensen 
är påtaglig. En intervjuad aktör trycker på att situationen med för få individer totalt sett är något som 
alla arbetsgivare har att hantera. ”Det är precis som för alla andra, vi konkurrerar om samma människor 
egentligen”. 

För det tredje, talas det om ett problem med att nå ut med och synliggöra Försvarsmaktens verksamhet, 
inklusive alla olika yrken och positioner som finns. En majoritet av de intervjuade aktörerna lyfter att ett 
problem vad gäller rekrytering handlar om Försvarsmaktens förmåga att synliggöra vad det faktiskt inne-
bär att arbeta för Försvarsmakten. ”Det är en utmaning för Försvarsmakten att synas och höras om vad vi 
gör och vad vi kan göra”. Två av de intervjuade aktörerna beskriver att man redan i dag arbetar med frå-
gan om synliggörande av verksamhetens innehåll, men att man måste bli ännu bättre och ännu tydligare. 
Verksamheten beskrivs som spretig och svår att överblicka för personer som inte är bevandrade i den. 

4.1.3 Potentiella lösningar på rekryteringsproblem

Lösningar vad det gäller rekryteringsbehov- och problem som de intervjuade aktörerna lyfter kan sorteras 
in under fyra olika teman: 1) bättre arbetsmiljö och arbetsvillkor, 2) ökad jämställdhet, 3) erbjuda kompe-
tensutveckling, samt 4) bättre marknadsföring av Försvarsmakten. 

För det första, för att behålla personal inom Försvarsmakten lyfter de intervjuade aktörerna att de behöver 
erbjuda en god arbetsmiljö, och i det arbeta för goda arbetsvillkor. Arbetsmiljön behöver fungera väl för 
att också väga upp att verksamheten inte lönemässigt kan komma upp i samma nivå som det privata 
näringslivet erbjuder menar man. Hur en god arbetsmiljö och goda arbetsvillkor skapas, förefaller dock 
svårt att riktigt sätta fingret på för de intervjuade aktörerna. Detta handlar delvis men inte bara om frågan 
om jämställdhet, och om frågan om villkor för kompetensutveckling. 

För det andra, uttrycker de intervjuade aktörerna utmaningar gällande jämställdhet. Det handlar till stor del 
om att de har haft problem tidigare. Dock menar de att problemen inte är lika stora längre, samtidigt som 
en bild av att det proaktiva arbetet behöver fortsätta, detta inte minst för att attrahera kvinnor och få kvin-
nor att vilja stanna kvar i verksamheten. En aktör lyfter att det fortfarande finns utmaningar och kulturfrå-
gor att arbeta med: ”Vi är inte bättre och vi är inte sämre än andra aktörer, men vi har utmaningar”, vilka 
beskrivs grunda sig på att Försvarsmakten historiskt haft en låg andel kvinnor anställda, och en kultur 
som inte karaktäriserats av jämställdhet som värdegrund. De intervjuade aktörerna lyfter att man arbetar 
mycket kring praktiska frågor för att öka jämställdheten och då främst kopplat till lokaler och utrustning; 
avsaknad av toaletter, storlekar på kläder/ryggsäckar/utrustning som passar oavsett kroppsstorlek är ex-
empel som lyfts som det aktivt arbetas med. Kopplat till representationen i antal (kvinnor/män) anses det 
finnas en jämnare fördelning, dock med en tydlig uppdelning inom verksamheten, där kvinnligt kodade 
positioner innehas av kvinnor, och manligt kodade positioner innehas av män, generellt sett. Detta innebär 
till exempel att andelen kvinnor som arbetar inom administration inklusive HR är högre än andelen män, 
och att andelen män som är soldater och officerare är fler än andelen kvinnor. 

För det tredje, beskrivs att man inom verksamheten behöver få till stånd processer internt, där karriärvä-
gar och utvecklingsmöjligheter tydligt framgår. ”Folk slutar för att de inte får utveckling, utan måste söka 
andra jobb inom Försvarsmakten, då söker de annat också, man är inte garanterad och man kan inte 
lova något. Men skulle man kunna lägga en plan att om du jobbar här kanske du får bli arbetsledare och 
byta sektion, det hade kunnat göra att man känner att man inte står stilla, och att man får göra saker, det 
skulle gynna att vi hade fått behålla med personal”. Otydligheten i karriärvägar inom verksamheten förefal-
ler göra att individer i stället för att stanna kvar eller söka nya tjänster inom verksamheten, i stället söker 
sig bort från verksamheten. 

För det fjärde, framkommer förslag om att arbeta med att synliggöra Försvarsmaktens verksamhet. Ett 
behov av att nå ut till allmänheten på ett bättre sätt, med fokus på vad verksamheten innebär, inklusive att 
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tydliggöra innehållet i olika yrkeskategorier ses som viktigt. Förslag ges att detta bör ske genom att be-
söka mässor/skolor – delvis för att rekrytera framtida värnpliktiga som sedan potentiellt kan bli kvar inom 
Försvarsmakten, delvis för att locka även civil personal till Försvarsmakten.

4.1.4 Utbildningsbehov och utbildningsproblem 

Utbildningsbehovet inom Försvarsmakten ser till viss del lite annorlunda ut än i övriga sektorer då man för-
visso är i behov av utbildningar för den militära personalen, men den tillgodoses av Försvarsmakten själv, 
inom och utanför arbetsmarknadsregionen. ”Vi är inte beroende av lokala utbildningsaktörer på det viset” 
säger en intervjuperson. De intervjuade aktörerna beskriver att de är i behov av fler individer till värnpliktig-
utbildningen, men att det även här handlar om intern utbildning. Problemet här är inte utbildningen i sig, 
utan att få ett nog högt söktryck. Inom Försvarsmakten har man som tidigare nämnts även civil personal, 
som är i behov av vidareutbildningsmöjligheter. Det gäller till exempel anställda inom HR och ekonomi, 
men även civilingenjörer. Dessa utbildningsbehov tillgodoses till mångt och mycket av LTU:s utbildningsut-
bud. En aktör lyfter dock att en del av deras rekryteringsbas har försvunnit i och med att ett gymnasiepro-
gram som funnits lagts ner; flygteknikerinriktningen. Trots att liknande utbildningen finns kvar på yrkes-
högskolenivå anses det vara ett problem att ungdomar inte kan läsa utbildningen under gymnasietiden 
menar de intervjuade aktörerna, detta eftersom det är en lång väg att gå för att tillägna sig kompetens på 
rätt nivå till exempelvis gällande flygtekniker.

4.1.5 Potentiella lösningar på utbildningsproblem

De lösningar som de intervjuade lyfter är först och främst att attrahera och rekrytera fler värnpliktiga för att 
på den vägen får in personal och själv kunna vidare utbilda dessa utifrån sina behov, och växa i den takt 
som man har för avsikt att göra. Hur detta ska ske är inte helt tydligt. Men, en del handlar om att verk-
samheten behöver tydliggöra innehållet i Försvarsmaktens arbete; genom tydligare och bättre marknads-
föring. Vad gäller att vidareutbilda redan rekryterade sker detta företrädesvis internt (militär personal), och 
civilt anställdas vidareutbildning tillgodoses företrädesvis via LTU. Samtidigt finns uttryck för låg transpa-
rens i organisationen vad gäller planen för enskilda anställdas karriärvägar. 

4.2 Industrin 
I sektorn industrin har delar av basindustrin (stålindustrin) samt bygg- och anläggning inkluderats. Nedan 
presenteras resultatet från intervjuerna med aktörer verksamma inom dessa områden. Först kommer re-
kryteringsbehov och rekryteringsproblem, samt lösningsförslag på dessa att presenteras. Vidare presen-
teras utbildningsbehov och utbildningsproblem, samt förslag på lösningar. 

4.2.1 Rekryteringsbehov

Rekryteringsbehovet ser olika ut beroende på yrkeskategori och position, men beskrivs generellt som 
stort. Det är svårt för de intervjuade aktörerna att ge en konkret siffra på hur många man faktiskt behöver, 
bland annat på grund av att man i många fall arbetar med underleverantörer och i projekt, samt att de nya 
etableringarna inte kommit i gång ännu, vilket gör en överblick svår. Nedan presenteras rekryteringsbeho-
vet för varje yrkesgrupp.

Bygg- och anläggningsbranschen beskrivs ha ett skriande rekryteringsbehov. Man för-väntar sig ett 
fördubblat behov i byggbranschen, under den kommande 20-årsperioden, i regionen. Inom bygg- och 
anläggning efterfrågas alla kategorier av kollektivanställda (cirka 230 olika yrken), samt att det på tjänste-
mannanivå efterfrågas projektledare, platschefer samt kalkylingenjör. 

Gällande stålindustrin beskrivs också rekryteringsbehovet vara stort. Ett fåtal arbetsgivare kan sätta siffror 
på rekryteringsbehovet. Generellt beskrivs rekryteringsbehovet som stort gällande kvalitetstekniker. Det 
finns också ett behov av en rad olika ingenjörskompetenser. 

Industrin efterfrågar i många fall individer med gymnasiekompetens. För att tydliggöra behovet har en lista 
sammanställts med de mest efterfrågade yrkeskategorierna i industrin. Vissa av dessa yrkeskategorier 
gäller för samtliga intervjuade aktörer, samtidigt som andra gäller för ett mindre antal av dessa. Nedan 
presenteras yrkeskategorierna utan inbördes ordning: 
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- Snickare

- Elektriker

- Industritekniker

- Svetsare

- Plåtslagare

- Markarbetare

- Betongarbetare

- Murare

- Plattsättare

- Mekaniker

- VVS-montör

- Operatörer

4.2.2 Rekryteringsproblem

De rekryteringsproblem som kan urskiljas handlar om 1) brist på individer med rätt utbildning och kompe-
tens, 2) lågattraktivitet, 3) bristande arbetsmiljö och arbetsvillkor, samt 3) jämställdhetsmässiga utmaning-
ar. Problemen skiljer sig till viss del mellanstålindustrin och bygg- och anläggning, och däri såväl verksam-
het, som yrke och position. För att tydliggöra resultatet kommer ovanstående teman att presenteras med 
exempel från de olika områdena.

För det första, beskriver samtliga intervjuade aktörer att det finns för få individer i länet som har rätt 
kompetens och utbildning i kombination med att vi befinner oss mitt i en högkonjunktur. ”Vi (arbetsgi-
varna) slåss om samma människor, det inte finns nog många här uppe, det är riktigt utmanande”. Den 
generella bristen på individer i arbetsmarknadsregionen Boden-Luleå, och i Norrbotten, är ett tema som 
återkommer. ”Alla brottas med samma problem – det finns för få”. Inom bygg- och anläggningssektorn 
finns även krav på B-körkort, vilket innebär att många ”sorteras bort” i rekryteringsprocessen, vilket kan 
tolkas som att många inte bedöms ha rätt kvalifikationer. Vad det gäller industrin beskrivs nyexaminerade 
civilingenjörsstudenter snabbt slukas upp av arbetsmarknaden både lokalt och nationellt, vilket innebär att 
det finns för få att tillgå. De intervjuade aktörerna beskriver också att det krävs ”hårt arbete” för att finna 
ingenjörer med följande inriktningar: automationsingenjörer, underhållsingenjörer, produktionsingenjörer, 
miljöingenjörer, kvalitetsingenjörer, ingenjörer inom AI. Flertalet aktörer lyfter också att de inte kan konkur-
rera lönemässigt med gruvnäringen, vilket leder till att individer söker sig till gruvnäringen i stället för deras 
område i industrin. De intervjuade aktörerna beskriver alltså att det finns för få med rätt kompetens, samt 
att industrin generellt sett inte uppfattas som nog attraktiv. 

För det andra, utgör branschens låga attraktivitet enligt de intervjuade aktörerna ett stort problem. Gällan-
de stålindustrin anses attraktiviteten inom vissa yrken/områden särskilt problematisk, till exempel gällande 
mekaniker och elektriker. Ett stort antal operatörer efterfrågas också. Även inom bygg- och anläggning 
framkommer att en bristande attraktivitet ligger till grund för rekryteringsproblem vad det gäller samtliga 
yrkeskategorier men främst bland de kollektivanställda. Arbetsgivaraktörerna beskriver att ett problem 
består i att det förmedlas en bild från skolan/föräldrar/samhället till unga medborgare att eftergymnasial 
utbildning behövs för att få jobb, eller ”bra jobb”. Arbetsgivarna menar att denna allmänna bild bidrar till 
sektorns låga attraktivitet. Det ges också uttryck för att det finns en förlegad och också otydlig bild av vad 
de olika yrkeskategorierna innebär i dag: ”Jag kan knappt själv beskriva för mina barn vad en civilingenjör 
gör om dagarna” uttrycker en aktör som själv är utbildad som civilingenjör. En del av rekryteringsproble-
men handlar om att arbetsgivare ofta inte annonserar vid behov av personal, utan förlitar sig på egna 
nätverk – vilket gör att sektorns behov inte syns. ”Man säger att branschen skriker efter folk men man ser 
inte att de annonserar efter folk”. 

För det tredje, beskrivs bristande arbetsmiljö och undermåliga arbetsvillkor som ett rekryteringsproblem. 
Till viss del beskriver aktörerna att mycket har hänt gällande arbetsmiljön och säkerhetstänket i bran-
scherna: ”Det arbetas mycket med arbetsmiljöfrågor och perspektivet att det ska vara säkert, man ska 
inte känna att man är orolig för att man inte kommer komma hem från jobbet eller skadar sig”. Men, det 
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finns fortfarande farliga och tunga arbetsförhållanden. Gällande bygg- och anläggning krävs tidvis att man 
behöver arbeta borta, vilket ”går stick i stäv med vad människor vill ha idag”. De intervjuade aktörerna 
menar att de anställda måste vara flexibla och mobila samtidigt som arbetsgivarna inte är det gällande vill-
kor att kunna arbeta hemifrån, och att ha flexibla arbetstider: ”vi är ju liksom motsatsen till flexibla”. Detta 
beskrivs bidrar till en minskad attraktivt då både kvinnliga och manliga anställda (föräldrar), som vill vara 
delaktiga i sina barns liv, till exempel genom att lämna och hämta på förskolan inte alltid kan det. ”Kvinnor 
men även vissa män väljer bort branschen för nu ”krävs” det, eller man vill vara en del av familjelivet och 
närvarande än tidigare generationer”. 

För det fjärde, uppger samtliga intervjupersoner att det finns jämställdhetsmässiga utmaningar som inne-
bär rekryteringsproblem. Arbetsgivaraktörer säger sig vilja attrahera fler kvinnor och det satsas mycket 
från branschernas sida på att exempelvis besöka skolor, och rikta marknadsföring mot kvinnor genom att 
visa på att det finns kvinnor i branschen. Men, man tycker sig inte riktigt lyckas med sina strategier. Gäl-
lande bygg- och anläggning beskrivs det främst vara svårigheter att rekrytera kvinnliga kollektivarbetare, 
en branschorganisation beskriver att det är färre än två procent kvinnor bland kollektivanställda, men att 
det är en jämnare fördelning mellan könen på tjänstemannasidan. Kulturen på arbetsplatserna är proble-
matisk, det vittnas i intervjuerna om jämställdhetsmässiga problem exempelvis i form av att kvinnor inte 
fått praktikplats just på grund av att de är kvinnor, avsaknad av omklädningsrum för kvinnor. ”Man tror inte 
det är sant” är ett uttryck för detta. Samtidigt säger arbetsgivare och branschorganisationer att branschen 
är under förändring och att machokulturen och jargonen på arbetsplatserna tonats ner. ”Det finns kvar 
en machokultur i vissa av företagen och i andra gör det inte det, det har ju förändrats jättemycket och 
det skiljer sig nog åt mellan generationerna”. Liknande problematik beskrivs även inom stålindustrin gäl-
lande att få dels fler kvinnor på kollektivsidan, dels fler kvinnor till ingenjörssidan. De jämställdhetsmässiga 
problemen i industrin beskrivs främst grunda sig på en traditionell bild av branschen. ”Vi vill verkligen ha 
in fler kvinnor, men det är inte en stor andel som söker”. Inom branscherna generellt så uttrycker utbild-
ningsanordnare och en branschorganisation att unga kvinnor drar sig för att söka sig till branscherna för 
att de inte vill behöva stå som reklampelare för branschens jämställdhetsarbete utan ”de vill bara få jobba 
som alla andra”. 

4.2.3 Potentiella lösningar på rekryteringsproblem

Lösningar vad gäller rekryteringsbehoven- och problemen i industrin är en komplex fråga, där många 
förslag läggs fram. Samtidigt framstår det som svårt att identifiera vem som är ansvarig för att driva lös-
ningsförslagen och däri hur de kan realiseras. I intervjuerna framträder följande teman: 1) bättre arbets-
miljö och arbetsvillkor, 2) förändra bilden av branscherna, 3) ökad jämställdhet, samt 4) erbjuda kompe-
tensutveckling, bredda kompetens och arbeta med validering. Nedan beskrivs dessa teman var för sig på 
ett generellt plan, men med konkreta exempel.  

För det första, handlar lösningsförslagen främst om att förbättra arbetsmiljö och arbetsvillkor i bran-
scherna. Gällande bygg- och anläggning beskrivs flexibilitet som en lösning, att införa flextid menar de 
intervjuade aktörerna skulle kunna underlätta för de anställda, det skulle kunna vara en del i att skapa 
mer attraktiva arbetsvillkor, som bland annat skulle möjliggöra en mer aktiv del i familjelivet. Ett exempel 
är branschorganisationer, arbetsgivare och fackförbund som ser att individer inom byggbranschen inte vill 
’jobba borta’ under längre perioder, vilket innebär att man måste ställa om och arbeta på andra sätt för 
att lösa problemet, så som exempelvis att bygga mer i en fabrik på plats, för att mindre tid ska behövas 
på annan ort. En annan aspekt av att vara en attraktiv arbetsgivare inom industrin handlar om att arbets-
givarna behöver bli mer ”personliga” och ”engagerade” i sina anställdas liv, både professionellt och privat. 
Fackförbund och branschorganisationer ger uttryck för att anställda, främst kollektivanställda vill känna sig 
uppskattade, sedda och inte utbytbara. Men för att på riktigt öka branschernas attraktivitet ger aktörerna 
en gemensam bild av att branscherna måste förändras. ”Jag tror att vi fortfarande sitter fast i traditioner, 
man rynkar på näsan åt en tjej som vill söka byggprogrammet eller industriprogrammet, tyvärr”. 

För det andra, behöver uppfattningen och den traditionella bilden av branscherna uppdateras enligt de 
intervjuade aktörerna. Ett lösningsförslag handlar om att det behövs tydligare samarbeten mellan utbild-
ningsanordnare och arbetsgivare – redan i tidigare årskurser – detta för att kunna ge en uppdaterad bild 
till barn och unga, och däri skapa ett intresse och nyfikenhet för branscherna. Goda relationer och kun-
skapsutbyte med studie- och yrkesvägledare beskrivs vara betydelsefullt för att nå ut till de unga, samt 
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ge en relevant bild av branschen. Två av de intervjuade aktörerna ger också som lösningsförslag att det 
borde vara mer fokus på praktiska ämnen i skolan, men hur det skulle rymmas inom ramen för gällande 
läroplaner och kursplaner eller vem som ska äga frågan är oklart. I industrin beskrivs den ”gröna omställ-
ningen” med bland annat H2 Green Steel kunna ändra bilden av stålindustrin då de i en etableringsfas 
kan ”rita om kartan” för en traditionellt mansdominerad bransch. Såväl branschorganisation som fackför-
bunden reflekterar över om det kommer att finns det nog många kvinnor med rätt typ av utbildning som 
de kommer att efterfråga. 

För det fjärde, finns det lösningar som handlar om jämställdhetsmässiga utmaningar. Här handlar det dels 
om att man behöver se över arbetsmiljömässiga aspekter exempelvis i form av så konkreta saker som att 
det finns tex. omklädningsrum och kläder till både kvinnor och män, dels handlar det om att arbeta aktivt 
med normer, värderingar och de olika förväntningarna som kopplas till kvinnligt respektive manligt. ”När 
vi ska beställa fika har man tidigare gått till kvinnorna för att be dem fixa, enbart för att de är kvinnor, där 
måste man ju börja tänka om”. Inom industrin lyfts även att se över tunga arbetsmoment, en facklig re-
presentant exemplifierar detta. ”Vi har arbetsmiljöproblematik där man säger att kvinnor inte klarar av det 
här tunga yrket, då har vi ett pränt på att det inte är som det ska, om arbetsmiljön inte passar kvinnor så 
kanske det inte heller är en så lämplig arbetsmiljö för män heller”. Slutligen lyfter en majoritet av aktörerna 
inom industrin att en lösning är att jobba med kvinnliga förebilder i branscherna. 

För det femte, finns ett lösningsförslag som handlar om att arbetsgivare ska erbjuda anställda kompe-
tensutveckling och vidareutbildning bestående av kurser och snabbspår, dels för att kunna fylla yrkes-
kategorier på högre nivå (t.ex. platschefer och arbetsledare), dels för att utveckla alla yrkeskategorier 
efter företagets behov och snabbt kunna kompetensväxla. Kompetensutveckling sker till viss del redan i 
dagsläget men aktörerna beskriver att det finns behov av att ägna sig åt det i större utsträckning för att 
kunna fylla rekryteringsbehoven. Utbildningsaktörerna i länet beskrivs kunna bistå med kortare kurser 
samt uppdragsutbildningar, men att kurserna behöver vara ”mer anpassade efter arbetslivet”, det vill säga 
flexibla kurser; digitala, flexibel studietid och anpassade efter arbetsmarknadens behov. Arbetsgivaraktö-
rerna menar också att kompetensutveckling har ett slags signalvärde till de anställda som handlar om att 
man visar att man satsar på sina anställda, vilket i sin tur kan generera lojalitet. Kompetensutveckling kan 
också vara en lösning om individer från andra branscher och områden rekryteras, för att dessa ska erhålla 
lämpliga kvalifikationer. Ett konkret exempel är inom anläggningssidan där man har anställt personer från 
spelindustrin för att de kan räkna ut saker med större säkerhet, eller arbetsledare från andra branscher 
t.ex. militärer. Ytterligare en aspekt av lösningar på rekryteringsproblemen handlar om att arbeta med vali-
dering, särskilt i relation till utrikes födda, så att dessa ska ges en bättre chans att ta de jobb som finns. 

4.2.4 Utbildningsbehov och utbildningsproblem

För att kunna möta kompetensbehovet inom industrin beskrivs utbildningsmöjligheterna som finns dels 
i arbetsmarknadsregionen Boden-Luleå, dels i länet som helhet, vara av stor vikt. Utbildningsutbudet i 
området beskrivs generellt vara bra, hålla en hög nivå, och till stor del matcha behovet i branscherna. 
Utbildningsaktörer och arbetsgivare uttrycker dock att det, kopplat till de nya etableringarna och däri den 
gröna omställningen i industrin, är risk för att det kan komma att saknas relevanta utbildningar. Men, det 
är något osäkert, då man heller inte riktigt vet vilka specifika kompetenser som kommer att behövas. 
Även om det, till viss del, finns utbildningar som matchar behovet i branscherna är utbildningsbehoven 
stora och utbildningsproblemen kan sorteras in under tre teman: 1) för få sökande i relation till behovet i 
branscherna, 2) svårigheter att hitta yrkeslärare, samt 3) för få utbildningar på gymnasie- och YH-nivå. 

För det första, anses det finnas för få individer som söker och utbildas på de redan etablerade utbildning-
ar i arbetsmarknadsregionen Boden-Luleå. Utbildningsutbudet beskrivs som nämnts relativt brett och bra 
i Boden- och Luleåområdet, och ännu bredare om man ser till hela länet, dock med för få som sökande i 
relation till behovet i branscherna. ”Det är inte utbildningsutbudet som är problemet, det är inte där skon 
klämmer, utan att det är för få sökande”. En högre tillströmning behövs till de redan befintliga praktiska 
inriktningarna på gymnasieprogram, teknikcollege, YH-utbildningar gällande platschefer och arbetsledare 
samt civilingenjörsutbildningar vid Luleå tekniska universitet (LTU). Dock ges en delad bild av söktrycket. 
Arbetsgivare, branschorganisationer och fackförbund säger att det inte är attraktivt att söka industri/bygg/
elprogram längre (praktiska utbildningar), samtidigt som en utbildningsaktör säger sig ha ett högt söktryck 
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på just praktiska utbildningar. Det uttrycks också finnas ett behov av att starta upp fler utbildningsalter-
nativ riktat mot ”de nya industrierna”, ”gröna industrier”, för att möta det växande behovet inom området. 
Ytterligare en orsak till problemet med för få sökande handlar om att för få individer stannar i arbetsmark-
nadsregionen Boden-Luleå efter utbildningstiden.

För det andra, finns det svårigheter att rekrytera yrkeslärare, vilket beskrivs grunda sig på att det är en 
lång väg till att bli yrkeslärare; först själv utbilda sig inom ett praktiskt yrke, sedan skaffa sig arbetslivser-
farenhet inom yrket, för att slutligen ta en lärarexamen. Vidare är det vanligtvis mer lönsamt att vara aktiv 
som yrkesverksam i det yrke som man arbetar som än att undervisa i detsamma. 

För det tredje, finns det för få utbildningar på gymnasie- och yrkeshögskolenivå inom relevanta industri-
relaterade områden, sett till det som komma skall med etableringarna inom industrin samt den gröna 
omställningen inom redan etablerade företag. En utbildningsaktör uttrycker: ”Vi har i dagsläget nästan ett 
obefintligt utbud av utbildningar kopplade till industrin, där kommer det att behöva hända något”, samti-
digt som industriprogrammen i dagsläget dras med låg tillströmning.  

4.2.5 Potentiella lösningar på utbildningsproblem

Gällande lösningar på utbildningsproblem ges en rad förslag som till stor del överensstämmer mellan de 
olika branscherna och yrkeskategorierna. Där skillnader förekommer, skrivs detta ut och exempel ges för 
den berörda branschen/yrkeskategorin. Tre centrala lösningsförslag framkommer vilka kan sammanfattas 
som 1) utbilda fler individer, 2) relationsskapande mellan arbetsgivare och elev, samt 3) se över utbild-
ningsupplägg.

För det första, behöver fler individer välja praktiska utbildningar på gymnasiet, teknikcollage och civilingen-
jörsutbildningar vid LTU. Hur detta praktiskt ska gå till är svårare att sätta fingret på. De intervjuade aktö-
rerna uttrycker att man behöver marknadsföra utbildningarna på nya sätt för att nå ungdomarna, samt ha 
nära samarbeten med studie- och yrkesvägledare. Att arbetsgivarna erbjuder attraktiva anställningar och 
villkor ses också som centralt, men även att Boden och Luleå kan erbjuda attraktiva boendemiljöer där 
individer vill leva och verka. 

För det andra, är ett lösningsförslag att arbeta med att skapa relationer mellan arbetsgivare/bransch och 
elever. ”Det jätteviktigt att vi som företag är på grundskolan och på universitet, skickar mejl och verkligen 
erbjuder kontakt och inte bara till de mest drivna i klasserna, det finns alltid sådana som älskar att nät-
verka, men de andra då, de vill vi också nå”. Andra lösningsförslag för att odla relationer handlar om att 
erbjuda praktikplatser, sommarjobb, lärlingstjänster och examensarbeten, i högre utsträckning än vad 
som redan görs, menar både arbetsgivare och branschorganisationer. En samstämmig bild framträder, 
som handlar om att arbetsgivare behöver bli mer personliga och öppna upp för studenter, även om det 
kan vara utmanande för små och medelstora företag att ta emot studenter. ”Men man måste se det som 
att den arbetstid som går förlorad till att guida en student har man förhoppningsvis igen sen i en anställ-
ningsbar person som återvänder till dig, om man visar sig från sin bästa sida”.

För det tredje, skulle de praktiska gymnasieutbildningarna enligt flertalet intervjuade aktörer kunna erbjuda 
en större bredd; en påbyggnad för att även vara högskoleförberedande. Detta för att inte stänga dörrar så 
tidigt, utan ge ungdomar möjlighet att välja mellan två spår; en helt yrkesförberedande och en högskole-
förberedande, vilket beskrivs skulle kunna locka en större bredd av individer till utbildningarna. Inom bygg- 
och anläggning anser arbetsgivare och branschorganisationer föreslås eleverna få vara med i riktiga pro-
jekt, såsom att låta elever på byggprogrammet bygga riktiga hus. Strömbackaskolan i Piteå beskrivs som 
en förebild gällande detta, men även vad det gäller att attrahera unga att söka byggnadsutbildningen. 
Representanter för YH-utbildningsarrangörerna uttrycker att de har en hög kapacitet och flexibilitet i sina 
utbildningar, vilket de menar inte nyttjas fullt ut i dagsläget. ”Vi kan anpassa utbildningarna väldigt mycket, 
men det verkar inte nå ut. Det finns stor outnyttjad potential att utbilda individer”. En lösning handlar därav 
om att nyttja YH-utbildningarna bättre.  
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4.3 Transport
Nedan presenteras resultat av transportsektorn. Först redovisas rekryteringsbehov, rekryterings-problem 
och lösningar därefter lyfts utbildningsbehov, problem och lösningar. 

4.3.1 Rekryteringsbehov

Inom transportsektorn beskrivs rekryteringsbehoven av flertalet intervjuade aktörer som stora, och inom 
vissa yrkeskategorier som ”väldigt stora”. De yrkeskategorier som fokuseras i den här rapporten är last-
bilschaufförer, busschaufförer samt fordonsmekaniker, detta då dessa yrkespositioner förväntas ha stora 
rekryteringsbehov samt stora pensionsavgångar enligt Ejdemo och Parding (2018). 

Rekryteringsbehovet gällande lastbilschaufförer beskrivs som väldigt stort av samtliga intervjuade aktörer. 
Branschorganisationerna lyfter siffror på länsnivå, och menar att i Norrbotten är det 48 företag som har 
angett att de kommer att behöva anställa inom den närmsta sexmånadersperioden, vilket utgör ungefär 
132 lastbilschaufförer på ett halvårsperspektiv och cirka 264 på helårsperspektiv. (Det nationella behovet 
anges uppgå till cirka 50 000 nya chaufförer, under kommande tioårsperiod).

En delad bild ges gällande rekryteringsbehovet för yrkeskategorin busschaufförer, en arbetsgivare som 
själv har chaufförer anger att det inte är brist på chaufförer, medan övriga aktörer anger att det finns brist. 
Här framgår dock inga siffror. En annan svårighet med att beräkna behov handlar om att arbetsgivare 
outsourcar busschaufförer till underleverantörer vilket medför att de inte alltid har en heltäckande bild av 
behovet hos underleverantörerna. Flera underleverantörer kontaktades inom ramen för föreliggande kart-
läggning, men valde att avstå från att medverka. 

Gällande yrkeskategorin fordonsmekaniker anger samtliga intervjuade aktörer att rekryteringsbehovet är 
stort. Bilmekaniker nämns av några intervjuade individer, medan fordonsmekaniker på både lastbils- och 
bussidan (tunga fordon) nämns av samtliga. Det uttrycks vara ”ett skriande behov efter mekaniker på 
tunga fordon”. Ingen kan dock ange en siffra gällande hur många individer det kan tänkas röra sig om.

4.3.2 Rekryteringsproblem

Orsakerna till rekryteringsproblemen beskrivs vara flera. En gemensam nämnare för samtliga yrkeskatego-
rier är att det är 1) brist på individer med rätt utbildning och kompetens, 2) en förlegad bild av sektorn, 3) 
osäkerhet kring transportsektorns framtid, samt 4) låg attraktivitet på grund av brister i arbetsmiljö. 

För det första beskrivs rekryteringsproblemet vara att det finns för få individer totalt sett i arbetsmarknads-
regionen, och länet, precis som inom andra sektorer. ”Problemet grundar sig i att det inte finns folk helt 
enkelt” säger en intervjuad aktör. Vidare menar man att ett annat problem är att det finns för få individer 
med rätt utbildning i arbetsmarknadsregionen Boden-Luleå, i länet, men även nationellt. Inom samtliga 
yrkeskategorier beskrivs stora pensionsavgångar vara på gång: ”Transportbranschen har ju inte den 
yngsta staben precis, många arbetar på övertid redan nu”. Och, även om äldre arbetskraft kan vara en 
dellösning, så ser man i sektorn att det finns en gräns.  ”När de har passerat 70 år brukar vi säga att du 
kanske ska göra något annat nu”. Gällande lastbilschaufförer finns det enligt en branschorganisation un-
gefär 180 utbildningsplatser per år i Norrbotten, medan behovet estimeras till cirka 265, vilket innebär att 
man går back drygt 80 lastbilschaufförer årligen. Gruvan beskrivs också av flera aktörer som ett problem. 
”Gruvan ställer ju till det för oss, alltså lönenivåerna som är norr om Luleå, om vi blickar mot Kiruna gör att 
vi inte kan behålla lastbilschaufförer, det är en stor konkurrens”. Ett annat problem som uppdagas av en 
majoritet av intervjupersoner är att Arbetsförmedlingens lastbilsutbildning står helt stilla (detta under den 
tidsperiod inom vilken studien genomfördes) efter att en upphandling blivit överklagad. Kritik gentemot 
upphandlingsprocessen framförs, framför allt gällande överklagningsprocessen. ”Vi har inte råd med att 
det ska ta så här lång tid” uttrycker både myndigheter, arbetsgivare och fackliga representanter. Vad det 
gäller fordonsmekaniker är det stora utmaningar att rekrytera och yrkeskategorin beskrivs efterfrågas av 
flera olika typer av sektorer exempelvis gruvindustrin, skogsindustrin, bygg- och anläggningsbranschen, 
transport och Försvarsmakten. Ett annat rekryteringsproblem relaterat till brist på kompetens beskriver 
de intervjuade vara att det är vanligt att de nyexaminerade från fordonsprogrammen inte når upp till de 
krav som man ställer på svenska, matematik och engelska i branschen på grund av den tekniska utveck-
lingen oavsett vad det är för fordon det gäller. Att nyexaminerade mekaniker saknar körkort när de tar 
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examen lyfts också av aktörer från olika branscher vilket leder till att de inte är ”anställningsbara”. ”Du har 
en person som är så gott som redo för jobbet, men vi kan inte anställa någon utan körkort, de kan ju inte 
parkera om bilar eller liknande”. Det utgör ett stort problem uttrycker de intervjuade aktörerna då det är 
svårt för en del ungdomar att bekosta körkort själv, och så har du en utbildning som de inte kan nyttja för 
att de inte har ett körkort, men dessa individer får inte in några pengar till körkortet för att arbetsgivarna 
inte kan anställa dem utan körkort, det tycks resultera i ett moment 22 på samma sätt som man uttrycker 
i bygg- och anläggningsbranschen, där avsaknad av körkort resulterar i att nya examinerade elever inte är 
anställningsbara trots att de innehar ”rätt” utbildning.

För det andra, uttrycker de intervjuade aktörerna också att rekryteringsproblemet grundar sig i att det 
finns en förlegad bild av transportbranschen. Gällande lastbilschaufförsyrket beskriver de intervjuade 
aktörerna att det finns en bild av vad det innebär, och vem som passar som lastbilschaufför: ”Den vita 
medelålders mannen från inlandet ses som norm”. Denna bild beskrivs vara inaktuell. I likhet med detta 
uttrycker de intervjuade aktörerna också att fordons-mekanikeryrket omfamnas av en förlegad bild om 
vad yrket innebär, och att man inte når ut till allmänheten. ”Ungdomarna tror att man bara ska gilla att 
skruva i bilar, men det är så mycket mer idag” uttrycker en aktör. 

För det tredje, ges en delad bild av transportsektorns framtid vilken kan bidra till de rekryteringsproblem 
som man står inför menar vissa av intervjupersonerna. Utveckling vad det gäller självkörande fordon, fos-
silfria fordon, samt transporter på väg som ersätts av transporter på järnväg, kan bidra till att individer inte 
söker sig till branschen då ”de kanske inte behövs om några år”. Samtidigt beskriver alla intervjupersoner 
att just nu har man ett ”skriande behov” av folk som med stor sannolikhet kommer att öka i och med de 
nya etableringarna eftersom saker kommer att behöva fraktas i och med alla byggnationer. Vissa av inter-
vjupersonerna menar att förändringarna ”nog är ganska långt bort” medan andra menar att ”om ett par år 
är vi nog där”, vilket kan tolkas som att det finns en osäkerhet i hur branschen kommer att utvecklas, hur 
snabbt det kommer att ske och hur de yrkesverksamma kommer att påverkas. 

För det fjärde, diskuteras transportbranschens attraktivitet också som ett rekryterings-problem. Ett sådant 
attraktivitetsproblem handlar om att arbeta borta, dvs. ha längre körningar som innebär att sova borta. 
Samtidigt menar man att det ju bara gäller en del av chaufförerna, det beror helt på inom vilket område en 
verkar. Vad det gäller svårigheter med att rekrytera busschaufförer nämns också branschens attraktivitet, 
som verkar handla om arbetsmiljön i stor utsträckning. Arbetsmiljön beskrivs karaktäriseras av osäkra 
anställningar i form av vikariat, timanställningar och obekväma arbetstider med delade turer, helger och 
kvällar/nätter. Ett annat attraktivitetsproblem som lyfts är att busschaufförerna kan känna sig utsatta och 
ensamma i sin yrkesroll, det förekommer hot och våld, där främst de kvinnliga yrkesverksamma, men 
även att de utrikes födda, löper större risk att utsättas för hot och våld än ”den vite medelålders mannen”, 
något förenklat. 

4.3.3 Potentiella lösningar på rekryteringsbehov- och problem

De intervjuade aktörerna lägger fram fem huvudsakliga lösningsförslag som kan bidra till att möta de be-
skrivna rekryteringssvårigheterna: 1) utökat antal utbildningsplatser, 2) betalda körkort, 3) sänkta kompe-
tenskrav, 4) ökad jämställdhet, samt 5) bättre marknadsföring av branschen. 

För det första, framförs en lösning vara att utöka utbildningsplatserna både vad det gäller lastbilschauffö-
rer och fordonsmekaniker (framför allt på tunga fordon).  

För det andra, ges förslag om att fordonsmekanikereleverna på gymnasienivå bör få körkortet bekostat 
under utbildningen, som ett sätt att attrahera elever, och få dem startklara för de vakanser som behöver 
fyllas.  

För det tredje, beskriver arbetsgivare att en dellösning kan vara att sänka sina kompetenskrav, och som 
arbetsgivare stå för kompetensutvecklingen via till exempel hjälp med övningskörning och/eller bekosta 
körkort som den anställde sedan får ”jobba av”. Detta arbetssätt beskrivs medföra en positiv lojalitet; de 
anställda blir ”trogna” när tid har lagts ner på dessa. Arbetssättet beskrivs dock som ”konstgjord and-
ning” av en del aktörer.  
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För det fjärde, lyfts jämställdhet som en viktig fråga i sammanhanget. Samtliga intervjuade aktörer lyfter 
att de måste fortsätta att arbeta med att få fler kvinnor till branschen, och däri också att förändra bilden 
av branschen genom att aktivt arbeta med normer och värderingar, kultur och jargong. Hur detta ska ske 
är dock lite oklart. En branschorganisation beskriver att en slags omprövning gällande vilka värden som 
betraktas som betydelsefulla ligger till grund för att man i åkeribranschen lyckats rekrytera fler kvinnor. I 
dagsläget efterfrågas ”mjuka” värden: att passa tider, sociala kompetenser, och man ska kunna uttrycka 
sig väl i tal och skrift. Verkstadskunskaperna som tidigare var viktiga är inte längre det på samma sätt. De 
intervjuade aktörerna berättar om att branschorganisationerna aktivt jobbat i stora kampanjer för att re-
krytera fler kvinnor till utbildningarna/branschen, och att man sakta men säkert får fler kvinnliga chaufförer, 
även om det beskrivs som svårt. ”Tjejerna/kvinnorna är verkligen på frammarsch!” Det är dock fortfarande 
en mansdominerad bransch och det finns mycket kvar att göra uttrycker fackliga representanter. Utbild-
ningsaktörer och arbetsgivare menar på att förändring tar tid, men att man aktivt jobbar med jargonger, 
värderingar och normer, ”snusk-kalendrarna har lämnat väggarna sedan lång tid tillbaka, och vi tänker på 
hur vi behandlar varandra”. Metoo-rörelsen beskrivs av en arbetsgivare ha ruskat om branschen ytterli-
gare, och att krafttag har tagits mot sexuella trakasserier och övergrepp, samtidigt som man försöker lyfta 
fram kvinnliga förebilder i sammanhang där man försöker nå unga. Exempel ges på att man försöker hitta 
kvinnliga utbildare för att inte redan under gymnasieutbildningarna befästa bilden av den manliga chauf-
fören och att vid marknadsföringstillfällen visa på en mångfald bland de yrkesaktiva främst gällande kön. 
Gällande busschaufförer lyfter en arbetsgivare att de kan se över förarens situation och om möjligt ”bygga 
in” denne så att personalen kan känna sig trygg, eventuellt i kombination med filmövervakning av bussar-
na, vilket arbetsgivare lyfter har en avskräckande funktion som skulle kunna bidra till att busschaufförerna 
känner sig tryggare och skulle kunna locka fler kvinnor att söka sig till branschen. Ur ett kritiskt perspektiv 
kan denna typ av åtgärder dock ses som problematiska. Det bör rimligen vara den kultur och de individer 
som utövar den som fokus och insatser bör riktas mot.  

För det femte, framkommer förslag om att marknadsföra sektorn på nya sätt för att synliggöra transport-
branschens verksamhet. Ett behov av att nå ut till allmänheten och då främst unga individer innan de 
gör sina gymnasieval beskrivs som viktigt. Samverkan från branschen, med skolor och samarbete med 
studie- och yrkesvägledare ses som ett sätt att nå detta. 

4.3.4 Utbildningsbehov och utbildningsproblem

Vad gäller utbildningsbehov- och problemen skiljer sig utmaningarna till en viss del åt för de olika yrkeska-
tegorierna, även om överlappningar finns. Nedan presenteras de utbildningsbehov- och problem som de 
intervjuade aktörerna framfört, där fyra teman framträder 1) för få utbildningsplatser, 2) svårigheter att hitta 
yrkeslärare, 3) stillastående utbildningar, samt 4) brist på attraktivitet. Under dessa teman beskrivs beho-
ven och problemen med exempel utifrån de yrkeskategorier som främst berörs av temat för att tydliggöra 
utbildningsbehov- och problem för de olika yrkeskategorierna.

För det första, är utbildningsbehovet av lastbilschaufförer och fordonsmekaniker (främst tunga fordon) 
stort. När det gäller busschaufförer är det en delad bild som ges även här. Med fokus på lastbilschaufförer 
är intervjuaktörerna tydliga med att för få utbildas i relation till behovet i branschen: ”vi har ju sett under 
många år att de befintliga platserna inte räcker till”. Utbildningsplatserna i länet som helhet beskrivs av 
en branschorganisation ligga omkring 180 platser, vilket innebär att branschen går back cirka 80 lastbils-
chaufförer per år om man ser till rekryteringsbehovet på ungefär 264 nya chaufförer årligen som kortfattat 
behandlats gällande rekryteringsbehovet av lastbilschaufförer. När det kommer till arbetsmarknadsregio-
nen Boden-Luleå finns utbildning tillgänglig i båda kommunerna. Flertalet intervjuade beskriver att det 
inte är några problem att fylla de befintliga utbildningsplatserna utan att söktrycket är högre än antalet 
platser, grundproblemet röra sig snarare i att det finns för få utbildningsplatser. Enligt fackförbundet och 
branschorganisationerna är fordonsprogrammet en dyr utbildning som kräver stora lokaler och även nya 
dyra fordon: ”vi behöver fler utbildningsplatser, men att det är den dyraste utbildningen som de har i stort 
sett”. Vad det gäller utbildningsbehov- och problem för busschaufförer beskriver en utbildningsanordnare 
att man även fyller platserna till busschaufför och att det är kö för att läsa till busschaufför, det vill säga att 
det finns för få utbildningsplatser. Likväl ger intervjuerna en delad bild av om det behövs utbildas fler eller 
inte då en arbetsgivare beskriver att utbildningsmöjligheterna till busschaufförer finns i länet och matchar 
behovet i branschen, samt att de själva har möjlighet att utbilda. Utbildningsbehov- och problem för buss-
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chaufförer presenteras inte närmare i denna rapport, då de intervjuade aktörerna inte berör detta. Gäl-
lande fordonsmekanikerutbildningen uttrycks det finnas stora utbildningsbehov (vilket är en bild som delas 
av fler sektorer) och att problemet grundar sig i att det är för få individer som utbildas. Hur söktrycket ser 
ut på redan befintliga utbildningar finns det en delad uppfattning om.

För det andra, utgör svårigheter att hitta yrkeslärare, och i detta fall transportlärare, ett utbildningspro-
blem.  

För det tredje, utöver ovanstående behov- och problem framkommer det också att Arbetsförmedlingens 
förarutbildning, både till lastbilschaufför och busschaufför står helt stilla (under perioden som intervjuerna 
genomfördes) efter att en upphandling blivit överklagad. Denna typ av processer försvårar utbildningsge-
nomförandet.  

För det fjärde, ses transportsektorns låga attraktivitet som ett problem. Branschen måste uppfattas som 
mer attraktiv för att fler ska söka sig till branschen. Flera aktörer lyfter att man inte mekar hemma i samma 
utsträckning som tidigare, och att yrkets innehåll kan uppfattas som diffust i och med den tekniska ut-
vecklingen, vilket man beskriver gör det svårt för unga att förstå vad faktiskt yrket innebär då många unga 
beskrivs ha en bild av den traditionella smutsiga mekanikern som älskar att skruva och meka.

4.3.5 Potentiella lösningar på utbildningsproblem

Utifrån intervjuerna går det att identifiera tre lösningar på utbildningsproblemen, dessa skiljer sig åt något 
mellan de olika yrkesgrupperna och kan sorteras enligt följande teman 1) fler utbildningsplatser (lastbils-
chaufförer, fordonsmekaniker mot tunga fordon och möjligen busschaufför), 2) förnyelse av bilden av yrket 
och öka attraktivitet (mekaniker), samt 3) utveckling av nytt? fordonsprogram. Nedan presenteras de olika 
lösningarna som de intervjuade aktörerna lyft fram. 

För det första, att öka antalet utbildningsplatser på redan existerande utbildningar beskrivs av samtliga 
intervjuade aktörer vara en möjlig lösning på problemet, samtidigt som vissa lyfter att söktrycket inte är så 
högt som önskat (mekaniker). Gällande lastbilschaufförer är söktrycket bra, men det är av praktiska och 
ekonomiska skäl inte möjligt att ha fler eller större klasser. ”Man har inte tillräckligt stora resurser i form av 
personal och inte nog stora lokaler” är ett uttryck för detta.  Detta kan tolkas som att fler individer skulle 
kunna utbildas om det skulle tillföras mer ekonomiska medel och om lokalerna sågs över. Behovet av fler 
utbildningsplatser kopplas samman med Arbetsförmedlingens utbildningar, en majoritet av de intervjuade 
aktörerna beskriver att den behöver komma i gång igen, då detta skulle kunna leda till att utbildningsbe-
hovet i arbetsmarknadsregionen Boden-Luleå skulle mötas bättre. 

För det andra, beskrivs en lösning handla om att förnya bilden av branschen för att öka attraktiviteten. 
Vad gäller främst fordonsmekanikeryrket handlar lösningsförslagen främst om att öka attraktiviteten i 
branschen lyfts viktiga faktorer vara att informera om mekanikeryrket för att ändra den traditionella bilden 
av yrket. Fackförbund och branschorganisationer anser att de behöver komma ut i skolor och informera 
ungdomar och helst låta dem testa på att skruva. ”Vissa tycker om att skruva, medan andra har en fallen-
het för det, men aldrig har testat”.  Aktörer lyfter också att det är en viktig del i jämställdhetsarbetet att nå 
ut till ungdomarna redan i tidig ålder (gäller alla yrkeskategorier) för att spräcka bilden av att det är ”mans-
yrken”.

För det tredje, menar intervjuade arbetsgivare att ett utvecklat mekanikerprogram vore värdefullt. Utbild-
ningen bör kopplas mer mot språk, matematik och teknik för att möta utvecklingen i branschen, och för 
att eleverna ska klara av arbetsuppgifterna som de kan ställas inför ute i arbetslivet. En tolkning är att det 
finns ett behov av att se över utbildningsupplägget, och med det menas även att se över vilken typ av 
stöd- och hjälp som eleverna får för att klara kunskapskraven. 

4.4 Utbildning
I detta avsnitt kommer resultatet av intervjuerna i utbildningssektorn att presenteras. Inledningsvis re-
dovisas rekryteringsbehov, rekryteringsproblem och lösningar på rekryteringsproblemen. Därefter lyfts 
utbildningsbehov, utbildningsproblem och lösningar på utbildningsproblemen. Avslutningsvis tas andra för 
kompetensförsörjningsutmaningen centrala aspekter upp; innovation och fokus utrikes födda. 
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4.4.1 Rekryteringsbehov
Sammantaget uttrycker de intervjuade aktörerna stora rekryteringsbehov på alla nivåer, från förskolenivå, 
gymnasienivå, men även eftergymnasial utbildning (YH och vuxenutbildningen). Det finns behov av att re-
krytera inom samtliga yrkeskategorier, gällande en del yrkeskategorier beskrivs rekryteringsbehoven som 
”enorma” och ”väldigt utmanande”. Yrkeskategorierna där rekryteringsbehovet anses vara extra stora är: 

- Förskollärare
- Lärare i fritidshem
- Lärare i No-ämnena, matematik och teknik
- Specialpedagoger/speciallärare
- Högstadielärare
- Yrkeslärare
- Lärare i svenska som andraspråk

4.4.2 Rekryteringsproblem
Det beskrivs finnas flera orsaker till rekryteringsproblemen. En gemensam nämnare för samtliga yrkeska-
tegorier är att det är: 1) brist på individer med rätt utbildning och kompetens, 2), brister i arbetsmiljö och 
arbetsvillkor, 3) låga attraktivitet samt 4) jämställdhetsmässiga utmaningar. Dessa teman presenteras var 
för sig, även om de till viss del går in i varandra.  

För det första, finns det för få individer med rätt utbildning och kompetens i arbets-marknadsregionen 
Boden-Luleå, men även i riket som helhet: ”Det är ju brist på lärare i hela Sverige, vi har klarat oss länge 
här uppe, men nu börjar det vara kännbart även här”. Stora pensionsavgångar i kombination med att för 
få individer utbildas beskrivs som grundproblemet, ”det har utbildats för få under en lång tid, det kommer 
ju inte direkt som någon chock eller överraskning”. Arbetsgivare beskriver att man har fått göra avkall på 
behörighetskraven för att klara rekryteringsproblemen. Detta genom att i fritidshemsverksamheter anställs 
individer med lägre och annan kompetens än just fritidspedagoger. Det bör noteras att genom att anställa 
lägre kvalificerad arbetskraft, blir bördan för de som är utbildade högre, vilket i sig potentiellt kan utgöra 
ett arbetsmiljöproblem.  

För det andra, framkommer att arbetsmiljö och arbetsvillkoren är bristande. ”Dåliga arbetsvillkor, arbets-
miljö och lön, det tycker jag är ganska beskrivande för vad problemet är idag”. Dessa faktorer hänger ihop 
och beskrivs bidra till branschens bristande attraktivitet. Vad gäller lönen beskrivs den som för låg, i rela-
tion till utbildningslängd och arbetsinsats. Vad det gäller arbetsmiljön och arbetsvillkoren i övrigt lyfter de 
intervjuade ett antal exempel på vad som är de huvudsakliga problemen är. Samtliga intervjuade aktörer 
i förskolan och grundskolan menar att barngrupperna är för stora, vilket bidrar till höga ljud och stökiga 
miljöer, och också svårigheter att individanpassa utbildningen för de barn som är i behov av extra stöd. 
Vidare beskrivs villkor för kompetensutveckling som bristande. ”Arbetsmiljön är inte bra för de anställda 
eller för barnen, man försöker trycka in så många barn det bara går för att spara pengar”. Vidare påver-
kas arbetsmiljön negativt av ökande tryck i form av att ständigt uppleva sig granskad av politiken, media 
och föräldrar. Detta kopplar an till vad som beskrivs vara en dokumentationshysteri. ”Vi ska dokumentera 
hur mycket som helst bara för att man ska känna att man har ryggen fri, och man undrar att när ska vi få 
undervisa eleverna så att de når målen?!” 

För det tredje, kan rekryteringsutmaningarna beskrivas i termer av att sektorn har låg attraktivitet. Detta 
beror i mångt och mycket på de arbetsmiljöproblem och undermåliga arbetsvillkor som beskrivits ovan.   

För det fjärde, finns det jämställdhetsmässiga utmaningar i relation till rekryteringsproblemen. Fördelning-
en mellan män och kvinnor är ojämn. Det finns för få män i barngrupper med de lägre ålderskategorierna, 
så som förskola och grundskola. Vidare återfinns män och kvinnor också inom olika områden, där män 
tex. oftare är yrkeslärare (träslöjd/bygg/industri/el/fordons) eller inom NO-ämnena, matte och teknikämne-
na. Detta kan sägas spegla könssegregationen på arbetsmarknaden. Att män och kvinnor återfinns inom 
olika delar av utbildningsväsendet, dels nivåmässigt, dels ämnesmässigt, beskrivs grundas i att fortfaran-
de finns en bild av kvinnan som mer omvårdande än mannen. En bild av att en jämnare representation av 
män och kvinnor skapar högre status, och då även bättre arbetsmiljö och bättre arbetsvillkor framträder. 
”Jag är lite krass och säger kvinnodominerade områden har oftare sämre villkor gällande lön, arbetsmiljö 
och arbetsvillkor, vi är inte lika ”viktiga” eller prioriterade”. 
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4.4.3 Potentiella lösningar på rekryteringsproblem
Förslagen på lösningar på rekryteringsproblemen kan sorteras in under två olika teman: 1) bättre arbets-
miljö och arbetsvillkor, samt 2) ökad jämställdhet. 

För det första, för att bli attraktiv som arbetsgivare och bransch behövs bättre arbetsmiljö och arbets-
villkor i utbildningssektorn. Exempel på detta handlar om att hitta bra sätt att använda arbetstiden, som 
gagnar såväl pedagoger som verksamheten i sin helhet. Ett konkret exempel återfinns i Bodens kom-
mun, där arbetsgivare och fackförbund beskriver en specifik modell för schemaläggning/tidsanvändning, 
som man menar fallit väl ut. Ett annat förslag för att förbättra arbetsmiljö och arbetsvillkor handlar om att 
minska storleken på barngrupperna. Vidare beskrivs lönelyft vara en del av att förbättra arbetsvillkoren, 
vilket skulle kunna öka attraktiviteten i sektorn också. Ytterligare förslag handlar om avlastning i form av 
lärarassistenter, detta för att lärarna ska kunna fokusera mer på att undervisa. Från fackligt håll är man 
dock tydlig med att detta inte får ske på bekostnad av utbildade lärare, utan som ett komplement. Avslut-
ningsvis ses en lösning på rekryteringsproblemen vara att förbättra villkoren för kompetensutveckling. ”I 
dag är det så att jag måste satsa väldigt mycket av min egen tid och får inte heller så mycket för det vare 
sig i lönekuvertet eller någon annanstans”. Att erbjuda goda kompetensutvecklingsmöjligheter, i form av 
tid och monetär belöning exempelvis, skulle potentiellt kunna bidra till att individer stannar kvar i sektorn, 
och också att sektorn blir mer attraktiv för individer som ännu inte verkar där.  

För det andra, beskrivs en lösning på rekryteringsproblemen vara att få en jämnare fördelning mellan män 
och kvinnor, där det företrädesvis handlar om att attrahera fler män till sektorn. Med ett bredare rekryterings-
underlag, och en bättre fördelning i verksamheterna, bedöms rekryteringsproblemen kunna mötas bättre. 

4.4.4 Utbildningsbehov och utbildningsproblem
Vad det gäller utbildningsbehoven i arbetsmarknadsregionen Boden-Luleå beskrivs det generellt som 
stort. De intervjuade aktörerna beskriver att de utbildningsmöjligheter som finns i arbets-marknadsregio-
nen Boden-Luleå i dagsläget är utbildningar för förskollärare, grundskolelärare i förskoleklass - årskurs 3, 
grundskolelärare årskurs 4–6, ämneslärare i gymnasieskolan, samt specialpedagogprogrammet. Samtliga 
utbildningar, förutom ämneslärare i gymnasieskolan, är distansutbildningar med obligatoriska träffar på 
campus. Utbildningarna som finns beskrivs som bra och matchar behovet i branschen. Utbildningspro-
blemen som de intervjuade aktörerna framför är följande 1) för få sökande i relation till behovet i bran-
schen, 2) låg genomströmning, 3) avsaknad av utbildningar i länet, samt 4) bristande samarbeten mellan 
utbildningsaktör och arbetsgivare.

För det första, på ett generellt plan väljer för få individer att utbilda sig inom sektorns yrken. ”Det utbildas 
alldeles för få lärare utifrån behovet som behövs inom alla områden, det är alldeles för lite i relation till 
vad som behövs, totalt sett”. Även om utbildningsbehovet generellt är stort så uttrycks det vara särskilt 
bekymmersamt gällande förskollärare, lärare i fritidshem, lärare i NO-ämnena, matematik och teknik, spe-
cialpedagoger/speciallärare, högstadielärare, yrkeslärare och lärare i svenska som andraspråk. Proble-
met beskrivs grunda sig på branschens attraktivitet och brister i arbetsmiljö och arbetsvillkor, precis som 
rekryteringsproblemens grund. Gällande att attrahera individer att utbilda sig till yrkeslärare är behovet 
störst inom mansdominerade branscher exempelvis el, bygg, industri, mekaniker. Här finns ett problem 
då till exempel elektriker och mekaniker ofta saknar eftergymnasialutbildning, och därmed har en längre 
utbildningsväg för att läsa in en lärarexamen, samtidigt som arbetar. ”De saknar erfarenheten av högsko-
lestudier och det är tufft och svårt att läsa på den nivån” uttrycker en arbetsgivare. Ytterligare ett problem 
handlar om att lönen ofta är bättre ute i industrin än som yrkeslärare, vilket minskar incitamenten att 
utbilda sig till yrkeslärare. 

För det andra, beskrivs genomströmningen på förskollärarprogrammet och lärar-programmen som låga. 
Gällande förskollärarutbildningen uttrycker fackliga representanter att ett stort antal studenter antas till 
utbildningen, men att stora avhopp sedan sker. Vad den låga genomströmningen beror på finns delade 
meningar om, en majoritet uttrycker att distans-utbildning som utbildningsform inte är optimalt, då stu-
denterna går miste om det sociala och inte sällan arbetar heltid på sidan om studierna. ”Jag tror, ganska 
övertygad om att kvaliteten på utbildningen blir bättre om man är på plats och fler skulle göra klart utbild-
ningarna”. Andra menar att distansutbildning är en lösning för att få ler individer runt om i länet att välja att 
utbilda sig.  
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För det tredje, beskrivs av en majoritet av de intervjuade aktörerna att ytterligare ett utbildningsproblem är 
avsaknaden av vissa utbildningar i arbetsmarknadsregionen Boden-Luleå, samt länet som helhet. Efter-
frågade utbildningar är bland annat? lärare i fritidshem, och grundskollärare i årskurs 7–9 (högstadiet). 
”Vi har ju lyckats schabbla bort utbildningen till lärare i fritidshem och därmed även rekryteringsbasen, vi 
behöver utbildningen här”. 

För det fjärde, är ett problem som arbetsgivare trycker på att de inte ges möjlighet att möta lärarstudent-
grupperna under deras studietid. Detta är både ett utbildnings- och rekryterings-problem. 

4.4.5 Potentiella lösningar på utbildningsproblem
Fem lösningsförslag kan urskiljas, vilka är 1) öka branschens attraktivitet och status, 2) nya/fler utbildning-
ar, 3) ge distansutbildningarna även som campusutbildningar, 4) ökad samverkan mellan utbildningsaktö-
rer och arbetsgivare, samt 5) utveckla studie- och yrkesvägledarens roll i utbildningssektorn. 

För det första, sektorns anseende måste bli bättre för att kunna attrahera fler att söka sig till utbildning-
arna, vilket i sin tur skulle öka rekryteringsbasen till utbildningarna. Läraryrket måste omgärdas av goda 
arbetsvillkor och god arbetsmiljö, en stor förändring behövs - vilket beskrivs kunna höja läraryrkets status. 
Här behöver arbetsgivarna bland annat erbjuda attraktiva villkor, tillsvidareanställningar, flexibilitet och 
goda möjligheter till kompetensutveckling. 

För det andra, för att kunna täcka rekryteringsbehovet behövs nya/fler utbildningar i länet. Genom att 
förlägga utbildningen till lärare i fritidshem, och grundskollärare i årskurs 7–9, skulle rekryteringsbasen öka 
i regionen. Detta skulle kunna attrahera redan nuvarande länsbor att stanna kvar för att studera i länet, 
men också attrahera individer från andra delar av Sverige att studera i länet, och potentiellt stanna kvar 
efter avslutade studier. Flertalet aktörer lyfter också att det behövs engelskspråkig utbildning från grund-
skola till gymnasium i regionen, som ett sätt att attrahera och underlätta för familjer med utländsk bak-
grund.

För det tredje, uttrycks det vara en fördel om distansutbildningarna även fanns som campusförlagda 
utbildningar. En majoritet av de intervjuade aktörerna beskriver att detta skulle medföra en högre tillström-
ning och genomströmning, då detta skapar tillhörighet och samhörighet vilket ses som viktigt för att öka 
just tillströmning och genomströmning. 

Det fjärde lösningsförslaget rör sig om att förbättra samverkan mellan utbildningsaktörer och arbetsgivare. 
Tätare samarbete mellan utbildningsaktörer och arbetsgivare skulle möjliggöra för att relationsskapande 
och däri också framtida rekryteringar. Arbetsgivare vill komma ut till utbildningsaktören, för att på så sätt 
kunna etablera och odla relationer med studenterna. ”Vi måste ut och träffa studenterna och visa att vi 
finns och jättegärna tar emot dem”. 

För det femte, skulle studie- och yrkesvägledarfunktionerna kunna ta/ges större plats, så att elever kan 
göra mer informerade val. Ett förslag är att studie- och yrkesvägledare ska ges kompetensutveckling i 
form av uppdaterade bilder av utbildningsutbud, yrken och vad de i dag innebär, samt karriärmöjligheter.

4.5 Vård- och omsorg
Nedan presenteras resultat av vård- och omsorgssektorn. Inledningsvis presenteras rekryterings-behov, 
rekryteringsproblem och lösningar, följt av utbildningsbehov, problem och lösningar. Det bör noteras att de 
yrken som representerar vård- och omsorgssektorn i denna rapport är ett urval, och att det finns många 
fler yrken inom sektorn. 

4.5.1 Rekryteringsbehov 
Inom vård- och omsorgssektorn beskrivs rekryteringsbehoven av samtliga intervjuade som stora, till och 
med ”enorma”. Sammantaget uttrycks rekryteringsbehoven röra sig främst om behov av undersköterskor, 
sjuksköterskor, barnmorskor och socionomer. Nedan beskrivs rekryterings-behovet för samtliga ovan-
nämnda yrkeskategorier.

Bland yrken utan krav på högskoleutbildning återfinns undersköterskor där det beskrivs finnas ett skri-
ande behov efter fler individer. Det handlar om stora volymer; det vill säga stora numerärer. På frågan om 
hur många individer som behövs kan de intervjuade aktörerna inte delge en konkret siffra, men att rekry-
teringsbehovet av undersköterskor i arbetsmarknadsregionen Boden-Luleå är stort är tydligt. 
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Beträffande yrkeskategorier med högskolexamen som krav, finns rekryteringsbehov av sjuksköterskor 
med grundutbildning, men även specialistutbildade sjuksköterskor mot bland annat geriatri. Även barn-
morskor och socionomer behöver rekryteras. Gällande sjuksköterskor beskrivs behoven som ”väldiga” 
och ”enorma”, dels vad det gäller sjuksköterskor med grundutbildning, dels sjuksköterskor med specia-
listutbildning. Via intervjuerna framträder också ett tydligt mönster av att specialistsjuksköterskor med 
fokusområde mot geriatri, samt även distriktssköterskor har underskott. Vidare finns behov av specia-
listsjuksköterskor med inriktning mot anestesi- och operation, samt intensivvård. ”Vi ser ett rekryterings-
behov på alla nivåer, men specialistutbildade sjuksköterskor generellt”. Angående yrkeskategorin barn-
morskor uppger de intervjuade aktörerna att det finns ett stort rekryteringsbehov, och då främst gällande 
barnmorskor i förlossningsvården. Vad det gäller yrkeskategorin socionomer finns ett stort rekryteringsbe-
hov även där, särskilt gällande individer med erfarenhet. 
 
4.5.2 Rekryteringsproblem

Inom vård- och omsorgssektorn uttrycks stora behov, och också stora utmaningar och svårigheter med 
att rekrytera personal. Rekryteringsproblemen som kan urskiljas rör sig om 1) brist på individer med rätt 
utbildning och kompetens, 2) brister i arbetsmiljö och arbetsvillkor, samt 3) låga attraktivitet. Nedan kom-
mer dessa tre teman att presenteras gällande samtliga yrkeskategorier, dock kan rekryteringsproblemen 
till viss del skilja sig åt mellan de olika yrkeskategorierna men likväl sorteras in under dessa teman. 

För det första, beskrivs rekryteringsproblemet generellt handla om att det är en brist på individer med 
rätt utbildning och kompetens gällande samtliga yrkesgrupper. Rekryterings-problemet gällande under-
sköterskor handlar främst om att det finns för få med undersköterskeutbildning samtidigt som ”sektorn 
slukar ett stort antal”, i kombination med en växande äldre befolkning i regionen som är i behov av just 
vård- och omsorg. Aktörerna lyfter också att stora pensionsavgångar är att vänta, vilket ytterligare förvär-
rar situationen. Arbetsgivare beskriver att man har fått sänka kompetenskraven och anställa individer utan 
”önskvärd” utbildning. Gällande både sjuksköterskor och sjuksköterskor med specialistutbildning beskri-
ver de intervjuade aktörerna att det är en stor brist på dessa, och att det ”finns för få”. Arbetsgivare och 
fackförbund menar vad det gäller sjuksköterskor med specialistutbildningar så finns det för få att tillgå. 
Rekryteringsproblemet gällande barnmorskor är ett kontinuerligt problem, som funnits de senaste 15 
åren, rekryteringsproblemet uttrycks grunda sig på dels stora pensionsavgångar där erfarna barnmorskor 
slutar, i kombination med att yrkets attraktivitet minskat och individer söker sig till andra yrken. För yrkes-
kategorin socionomer grundar sig rekryteringsproblemen på att det finns för få individer som är utbildade 
i relation till behovet, i viss kombination med pensionsavgångar. Arbetsgivare beskriver att det är svårt 
att rekrytera erfarna socionomer men även att nyexaminerade socionomer är en utmaning. Avsaknad av 
socionomutbildningen i länet uttrycker intervjupersonerna för med sig att rekryteringsbasen är för liten 
och att det vore ”önskvärt” att socionomutbildningen fanns i länet. I dagsläget finns utbildningen på Umeå 
Universitet och på distans men enligt intervjupersonerna så fyller det inte behovet: ”Det räcker inte till, 
socionomutbildningen behövs i länet!”. Behovet av socionomer beskrivs som jättestort på nationell nivå, 
och synnerligen bekymmersamt i hela Norrbotten. 

För det andra, uttrycks rekryteringsproblemet grunda sig i bristande arbetsmiljö och arbetsvillkoren i 
samtliga yrkeskategorier. Samtliga yrkeskategorier beskrivs ha en arbetsmiljö med stora stresspåslag, 
högt tempo, psykiskt påfrestande- och komplexa arbetsuppgifter, brist på återhämtning samt låg lön 
utgör de huvudsakliga problemen för att behålla men även rekryter ny personal. För yrkeskategorin under-
sköterskor beskrivs främst att de ska göra mer på mindre tid; vilket resulterar i stress och mindre tid för 
patienten/brukaren. Därefter lyfts även obekväma arbetstider, delade turer, visstidsanställningar och ”då-
liga scheman” som leder till att undersköterskorna inte hinner återhämta sig. Gällande sjuksköterskorna 
menar de fackliga representanterna att sjuksköterskorna lämnar yrket på grund av en undermålig arbets-
miljö och svåra/komplexa arbetsuppgifter som inte de fackliga medlemmarna anser motsvarar lönen. 
Det finns även en konkurrens om arbetskraften då sjuksköterskor anses vara brukbara även inom andra 
sektorer och positioner på arbetsmarknaden, vilket leder till att sjuksköterskor väljer bort arbetsplatser där 
arbetsmiljön upplevs som dålig. ”Det är inte en sjuksköterskebrist, det är en sjuksköterskeflykt”. Att byta 
yrke trots att man i grunden är nöjd med sitt yrkesval kan te sig lockande om villkoren inom vård- och 
omsorg inte upplevs som rimliga. Fackliga representanter berättar om uppsägningar där sjuksköterskor 
väljer att vara kvar i branschen men går via bemanningsföretag i stället för att i större utsträckning kunna 
styra sin egen arbetssituation gällande arbetstid och belastning. Barnmorskornas arbetsmiljö beskrivs 
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som; svåra och stressiga. Särskilt svårt förefaller det vara inom förlossningsvården, då den kontexten och 
arbetsmiljön där beskrivs som särskilt pressande: ”Man pallar inte med den press som är på förlossning-
en”. Arbetsförhållandena som barnmorska beskrivs som dåliga speciellt inom förlossningsvården där det 
både är tungt och ”oerhört” stressigt. Det är vad arbetsgivare kallar en ”orimlig arbetsbörda” och en fack-
lig representant beskriver att: ”Det är få som orkar arbeta heltid på en förlossningsavdelning”. Avsaknaden 
av barnmorskeutbildningen uppges också kunna vara en orsak till rekryteringsproblemen till viss del, men 
huvudsakligen beskrivs det att arbetsvillkoren ses över. Arbetsmiljön och arbetsvillkoren för socionomer 
beskrivs som ej drägliga dåliga, då man ofta får möta svåra och komplexa ärenden parallellt som man 
upplever att man får knapphändigt med stöd och måste arbeta i högt tempo. Socionomer beskrivs ha en 
bred arbetsmarknad och kan välja mellan olika typer av yrken och positioner vilket medför att de kan byta 
tjänst och arbetsplats, och även sektor om de inte upplever att arbetsvillkoren motsvarar deras förvänt-
ningar.  

För det tredje, identifieras rekryteringsproblemen vara kopplade till hela vård- och omsorgssektorns låga 
attraktivitet och rykte vilket länkar till den ovan beskrivna undermåliga arbetsmiljön, där anställnings- och 
arbetsvillkor beskrivs som otillfredsställande. Å ena sidan menar flertalet intervjuade att medias rappor-
tering av branschen är bra då det kan bidra till en ögonöppnare för beslutsfattare. Å andra sidan menar 
vissa av de intervjuade att media enbart rapporterar om det dåliga i vården, de positiva historierna, som 
också uttrycks finnas, når inte ut. En viss förbättring upplevs dock ha skett i och med covid-19-pan-
demin, då arbetet i sektorn på ett annat vis än tidigare lyfts som livsviktigt, samtidigt som många stått 
inför högre arbetsbelastning än tidigare. Sektorns dåliga attraktivitet menar flera av intervjupersonerna 
är oförtjänligt illa, medan två intervjupersoner uttrycker: ”Hade det varit bra så hade media inte dagligen 
rapporterat om bristerna, dessvärre”. Att rekryteringsproblemen är omfattande totalt sett, dvs. inte bara i 
relation till sektorns attraktivitet, framgår tydligt via intervjuerna. ”Det finns en oro för att det inte ska finnas 
folk med rätt kompetens, men redan idag kan vi inte fylla våra behov med rätt kompetens”. 

4.5.3 Potentiella lösningar på rekryteringsproblem

Rekryteringsproblemen och lösningar på dessa är en komplex fråga. En rad olika åtgärder kan antas 
behövas. Utifrån de genomförda intervjuerna framkommer fem tydliga mönster: 1) fler individer behövs i 
arbetsmarknadsregionen, 2) bättre arbetsmiljö och arbetsvillkor, 3) sänkta kompetenskrav, 4) bättre mark-
nadsföring av branschen, samt 5) fler utbildningsplatser/fler/nya utbildningar. Nedan beskrivs och diskute-
ras dessa teman på ett generellt plan med exempel från de olika yrkeskategorierna. 

För det första, behövs fler individer i arbetsmarknadsregionen Boden-Luleå. Här är samtliga intervjuade 
aktörer överens. Genom en ökad inflyttning skulle rekryteringsbasen bli större, och potentiellt skulle fler 
kunna rekryteras. För att få fler individer att vilja och kunna verka och leva i arbetsmarknadsregionen be-
höver Boden och Luleå uppfattas som attraktiva kommuner, vilka faktorer som ses som viktiga för detta 
beskrivs i avsnitt 4.6.1. 

För det andra, behöver sektorn uppfattas som ett attraktivt val för såväl potentiella anställda, som redan 
anställda. Här handlar det företrädesvis om att skapa attraktiva arbetsmiljöer, genom att erbjuda goda 
anställningsvillkor såväl som goda arbetsvillkor. Vad gäller anställningsvillkor och arbetsvillkor uttrycker de 
intervjuade aktörerna att arbetsgivare behöver erbjuda en attraktiv arbetsplats, många intervjuade aktörer 
uppger dock att det är just på grund av att de arbetar i en kvinnodominerad bransch som deras villkor 
och arbetsmiljö tillåts vara dåliga: ”Jag skulle säga att man på grund av att det är kvinnor som arbetar så 
tillåts de här villkoren, det är så eländigt!”. Lösningarna handlar om att man vill ha en bra ingångslön samt 
löneutveckling över tid som följer liknande utvecklingskurvor som i andra (mansdominerade) sektorer med 
liknande utbildningslängd. Trygga och säkra anställningar; en tillsvidareanställning, vilket främst nämns 
gällande undersköterskorna som ofta nämns få gå på korttidsvikariat och timanställningar. Även högre 
kontroll över den egna arbetstiden och schemaläggningen är ett lösningsförslag då nuvarande system 
med ”önskeschema” beskrivs som dåligt. Detta då de anställda sällan får de tider de önskat. Hur detta 
skulle kunna fungera praktiskt framkommer ej. De fackliga representanterna beskriver att de anställda 
behöver mer stöd och handledning samt möjlighet att fokusera på huvuduppgiften genom att anställa fler 
och arbetsdelning. ”Det behövs fler kollegor på golvet, och att jag kan ha ett privatliv utanför min arbets-
plats. Då kommer det bli mer attraktivt att jobba, så enkelt är det”. Arbetsdelning är ett lösningsförslag 
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som framträder i alla intervjuer där man efterfrågar att den utbildade personalen i större utsträckning ska 
kunna fokusera på det som hen är utbildad för. ”Det är resursslöseri att en barnmorska eller sjuksköterska 
står och bäddar sängar och tillreder frukost”. Vissa enklare uppgifter samt viss del av dokumentationen 
skulle kunna uträttas av personal utan utbildning inom vård-området. En avlastande funktion skulle kunna 
minska stress och risk att bränna ut sig ge den utbildade välfärdspersonalen möjlighet att fokusera på det 
arbete som de är utbildade till att göra. Samtidigt är man tydlig med att den här typen av personal inte 
får anställas på bekostnad av utbildad vårdpersonal.  Goda arbetsvillkor beskrivs kunna vara en fördel för 
länet, om man lyckades skapa hållbara arbetsvillkor om man ser till övriga delar av landet skulle det kunna 
innebära att man både kan locka tillbaka de som ”flytt” från sektorn, rekrytera nya personal samt behålla 
redan befintlig personal. Dock ges en skeptisk bild av möjligheterna till att kunna ligga i framkant inom 
vård- och omsorg: ”Vi ska vara föregångare på så många delar med grön omställning och hållbarhet, men 
vart är hållbarheten i vården? Den finns inte”. Möjligheter till kompetensutveckling och vidareutbildning är 
de sista lösningsförslagen gällande sektorns attrak-tivitet. Tydligare utvecklingsmöjligheter inom vård- och 
omsorg skulle bidra till att göra vårdyrkarna mer attraktiva. Genom förbättrade introduktioner för nyan-
ställda och att den redan befintliga personalen får kontinuerlig kompetensutveckling skulle attraktiviteten i 
vård- och omsorgssektorn enligt ett flertal intervjuade kunna öka. Villkoren och strukturen för kompetens-
utveckling måste enligt de intervjuade aktörerna ses över och arbetsgivarna efterfrågar utbildningar som 
går att läsa på distans och på halvfart så man kan behålla de yrkesverksamma i arbete under tiden. 
Fackliga representanter uttrycker dock att man måste sluta se kompetens-utveckling som en kostnad 
och våga satsa på de anställda i form av kompetensutveckling och utbildningar: ”Man borde se fördelarna 
med att utbilda personalen och få spetskompetensen för att ha den kompetens som faktiskt behövs och 
ta vara på de som har den”. 

För det tredje, beskrivs en lösning att vara att arbetsgivare sänker kompetenskraven. Det kan exempelvis 
handla om att få från att söka anställa undersköterskor, till att i stället anställa vårdbiträden. Sedan får 
arbetsgivaren tillse att de nyanställda ges möjlighet till kompetensutveckling. Detta kan ses som en dellös-
ning, dock inte utan risker, till exempel i form av att detta signalerar att en själv inte behöver ta ansvar för 
att utbilda sig, utan att ens arbetsgivare ansvarar och finansierar detta. 

För det fjärde, aktörer talar också om vikten om att få presentera vad det finns för yrkeskategorier för 
unga och barn, redan i tidigare årskurser (än högstadiet och gymnasiet) för att kunna ge en mer diffe-
rentierad bild som kan visa på de positiva och på så sätt bryta den ensidigt negativa bild som medierna 
förmedlar, vilken skulle kunna leda till att fler unga får upp ögonen för branschen. Att ändra bilden av 
branschen kräver krafttag och att bilden som förmedlas är positivt laddad samtidigt som bilden måste 
vara sanningsenlig. 

För det femte, en annan dellösning kunna vara att utöka antalet utbildningsplatser, samt att förlägga fler 
utbildningar till länet, för på så sätt dels utbilda fler, dels se till att unga inte flyttar från länet i samma ut-
sträckning som idag, samtidigt som de skulle kunna attrahera unga från andra delar av landet och världen 
att flytta till länet. ”Det finns potential, om vi har fler utbildningar och fler utbildningsplatser, så skulle vi ju 
kunna utbilda fler och till och med kunna locka unga från andra delar av landet, om vi har bra utbildningar 
som håller en hög nivå och med vetskapen att i Norrbotten är jag välkommen och behövs, då tror jag att 
de kommer”. 

4.5.4 Utbildningsbehov och utbildningsproblem

Gällande utbildningsbehov och där med också utbildningsproblemen, ser utmaningarna lite skilda ut för 
undersköterskor, sjuksköterskor, barnmorskor och socionomer, därför beskrivs resultaten per yrkesgrupp, 
då det är mer relevant, än via teman. Det finns förvisso överlappningar mellan yrkeskategorierna, men 
utbildningsbehovet tycks skilja sig åt mellan de olika yrkena. Nedan presenteras utbildningsbehov samt 
problem för varje yrkeskategori.

Vad gäller undersköterskeyrket ger de intervjuade aktörerna en samstämmig bild, fler individer behöver 
utbildas till undersköterskor. Utbildning till undersköterska finns i arbets-marknadsregionen Boden-Luleå. 
Det finns möjlighet att läsa till undersköterska både som ung och vuxen, dvs. både på gymnasienivå och 
inom vuxenutbildning/yrkes-Vux. Dock framhåller de intervjuade aktörerna att det finns ett problem gäl-
lande söktrycket på utbildningarna, ”det är för få som vill utbilda sig till undersköterska”. Att söktrycket 
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beskrivs som lågt menar de intervjuade aktörerna grundar sig i att attraktiviteten i branschen, och däri 
bilden av branschen, behöver förändras och att det finns så mycket annat att välja på idag; ”alla unga vill 
väl bli influensers” är ett citat som återkommer i flertalet intervjuer. 

Även behovet av att attrahera fler individer till att läsa sjuksköterskeutbildningen beskrivs som stort, både 
vad det gäller grundutbildade sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor, då med inriktning mot främst 
geriatri, distriktsvård, intensivvård och anestesi. Just behovet mot geriatrin beskrivs av samtliga inter-
vjuade vara ”väldigt stort”, vilket också är en utbildningsinriktning som saknas i arbetsmarknadsregionen 
Boden-Luleå. Övriga specialistutbildningar där behov finns, finns i länet. Detta räcker dock inte för det 
totala behovet. Ett annat utbildningsproblem (och behov) är att det är svårt för sjuksköterskestudenterna 
att få VFU (verksamhetsförlagd utbildning) -platser hos Region Norrbotten. Detta förklaras bero på den 
rådande situationen i vården, som karaktäriseras av stress och för låg bemanning, vilken i sin tur gör att 
handledningskapacitet inte riktigt finns ute i verksamheterna. ”Det är en pressad arbetssituation nästan 
vart än du är och att då ta in studenter är varken behjälpligt för studenter eller för dem som arbetar på 
avdelningen”, säger en intervjuad aktör. Samtidigt leder detta till en slags moment 22, då rekryterings-
problemen kvarstår om inte individer i utbildning ges möjlighet att ha verksamhetsförlagd utbildning, och 
etablera en relation till de verksamheters som så väl behöver fler anställda. 

Barnmorskeutbildningen finns i dagsläget närmast på Umeå universitet och sker huvudsakligen på dis-
tans. För att få tillträde till barnmorskeutbildningen krävs att den sökande har svensk legitimation (eller 
motsvarande utländsk utbildning) som sjuksköterska, vilken kan läsas i arbetsmarknadsregionen. Spe-
cialisering på 1,5 år ges alltså på distans, vilket de intervjuade aktörerna menar underlättar för att behålla 
individer i arbetsmarknadsregionen. Flertalet intervjuade aktörer lyfter dock att det finns en risk med 
distansutbildningar, då de generellt sett har lägre genomströmning, detta bland annat för att studenterna 
inte får samma sociala samman-hållning som vid campusförlagda studier, men rimligen också för att det 
är vanligt att arbeta heltid, och försöka studera vid sidan av. 

Behovet av fler individer som utbildar sig till socionomer beskrivs som stort. Det handlar dels om att det 
redan i dag finns för få utbildade, dels bedöms behovet av socionomer öka. Socionomutbildningen finns 
som närmast på Umeå universitet, antingen som campusutbildning, eller som distansutbildning. Arbets-
givare beskriver hur man har samarbete med Umeå universitet och att VFU-platser erbjuds i arbetsmark-
nadsregionen. Samarbetet bedöms fungera bra, men räcker inte till, utan att det vore ”högst önskvärt om 
utbildningen fanns i länet”. 

Sammantaget består utbildningsbehoven och problemen av att det finns problem med att fylla befintliga 
utbildningsplatser, och det saknas också vissa centrala utbildningar i länet, alternativt finns utbildningen 
men med för få utbildningsplatser. Alla intervjuade aktörer beskriver stora och enorma rekryteringsbehov, 
därav även stora och enorma utbildningsbehov, vad det gäller de nämnda utbildningarna. Arbetsgivare 
beskriver att de önskar att de hade mer resurser för att kunna erbjuda redan anställda kompetensut-
veckling, och att de på ett välplanerat och systematiskt sätt då skulle kunde arbeta med dessa typer av 
insatser, men att både ”tid och pengar saknas”. 

4.5.5 Potentiella lösningar på utbildningsproblem 

Vad det gäller förslag på lösningar blir vissa av lösningsförslagen blir något av en repetition av lösningsför-
slagen gällande lösningar på rekryteringsbehov och problem. I intervjuerna går det dock att identifiera sju 
teman beträffande lösningsförslag, dessa skiljer sig något åt mellan de olika yrkesgrupperna, den yrkes-
grupp som främst berörs är inom parentesen: 1) fler individer totalt sett i länet  (samtliga yrkeskategorier), 
2) fler utbildningsplatser (sjuksköterska och specialistsjuksköterska), 3) fylla utbildningsplatser (underskö-
terska), 4) öka genomströmningen på utbildningar (sjuksköterska), 5) fler/nya utbildningar (specialistsjuk-
sköterska med inriktning mot geriatrin, barnmorska och socionom),  6) goda anställnings- och arbetsvill-
kor (samtliga yrkeskategorier), samt 7) erbjuda kompetensutveckling.

För det första, vad gäller behovet av fler individer handlar det om att vara en attraktiv region att leva och 
verka i för presumtiva medborgare så väl som nuvarande medborgare, detta för att fler individer ska stu-
dera till bristyrken, och sedan stanna kvar och arbeta i dessa yrken. För att i första läget attrahera studen-
ter till utbildningar inom vård- och omsorg behöver de aktuella utbildningsaktörerna ha ett gott rykte, vilket 
de intervjuade ger uttryck för att de har och att redan existerande utbildningar är bra och kompetensmäs-
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sigt motsvarar behovet i branschen. Men för att locka studenter till utbildningarna måste även de potenti-
ella arbetsgivarna ses som attraktiva, här lyfts kommunerna och Regionen som stora arbetsgivare, dock 
utrycker de intervjuade att det finns det mer att önska av dessa. 

För det andra, vad gäller fler utbildningsplatser som en lösning så handlar det om att behovet av att re-
krytera är så pass stort, att fler platser behövs på befintliga utbildningar för att täcka rekryteringsbehovet i 
vård- och omsorgssektorn. Här berörs främst sjuksköterskor samt specialistsjuksköterskor då intervjuade 
aktörer menar att utbildningsplatser på redan befintliga utbildningar i länet måste inte räcker till. Arbetsgi-
vare uttrycker att utbildningsbehovet är stort och att hela program jämte fristående kurser skulle behöva 
omfattas av större flexibilitet än i dagsläget; att läsa på halvfart underlättar för individer som vill kunna 
arbeta samtidigt och för arbetsgivaren som inte vill ”släppa” sin redan befintliga personal fullt ut.

För det tredje, även att fylla utbildningsplatserna nämns som en viktig aspekt främst gällande under-
sköterskor där söktrycket beskrivs som lågt. För att fylla platserna lyfter ett flertal intervjupersoner att 
ungdomarna behöver informeras om vad yrket innebär, redan tidigare än på högstadiet och gymnasiet, 
samt att marknadsföringen av yrket behöver ses över. Här lyfter intervjupersoner att man måste söka nya 
vägar, digitala medier som exempelvis Instagram, men också att det är kostsamt och svårt att veta om 
en marknadsföringskampanj lyckas. Detta kan ses som att det finns behov av matchning mellan individer 
och utbildningsalternativ och en tydlig och hållbar strategi om hur man ska nå ungdomar. Yrkeskategorin 
undersköterska kommer från och med den 1 juli 2023 bli en skyddad yrkestitel (Riksdagen, 2021) vilket 
kan innebära att yrket fragment ökar i attraktionskraft, vilket är ett av syftena med införingen yrkestiteln 
och potentiellt kan leda till fler sökanden. 

För det fjärde, beskrivas att fler studenter behöver fullfölja utbildningarna, här berörs sjuksköterskestu-
denterna främst: ” Jag har hört någonstans att ungefär 1/3 lämnar och det är ett problem”. Att förmå 
studenterna att fullfölja påbörjade utbildningar är viktigt för att sedan de examinerade studenterna ska 
kunna utgöra ett rekryteringsunderlag, och för att utbildningsaktörer inte ska stå med outnyttjade utbild-
ningsplatser. Diskussionen kring lösningar på att problemet att studenter inte fullföljer sina utbildningar är 
delad, å ena sidan menar vissa intervjupersoner att distansstudier inte är optimalt, då man går miste om 
samhörigheten och motivation, å andra sidan menar andra intervjuaktörer att distansstudier är det som 
gör det genomförbar för många att läsa utbildningar. Dock menar en utbildningsaktör att genomström-
ningen av studenter vid distansstudier är längre än vid campusförlagda utbildningar. En tolkning av detta 
är att det finns behov av både distans- och campusförlagda utbildningar då olika individer är i behov av 
olika upplägg och varierade behov gällande stöd och struktur. Covid-19-pandemin beskrivs dock lett till 
att kvalitén på distansundervisning blivit bättre och att studenterna blivit ”mer vana” vid den här typen av 
undervisningsform. 

För det femte, behövs fler och nya utbildningar. Att förlägga utbildningar i länet anser alla intervjuaktörer 
kan vara en dellösning på rekryteringsproblemen. Det är främst tre utbildningar inom vård- och omsorg 
som efterfrågas i länet: socionomutbildningen, specialistsjuksköterska med inriktning mot geriatrin samt 
barnmorskeutbildningen. Att ha utbildningarna med bas i länet skulle kunna attrahera redan befintliga 
länsbor att stanna kvar: ”Är utbildningen på plats så fångar du ju upp dem som är i länet”. Det finns enligt 
ett flertal intervjupersoner också en risk med att länsbor flyttar till andra delar av landet för studier, och 
sedan inte väljer att flytta tillbaka. Socionomutbildningen beskrivs också kunna locka sökande från andra 
delar av landet (vilket tillika kan vara tänkbart för de två andra nämnda utbildningarna), individer som 
potentiellt skulle kunna etablera sig i arbetsmarknadsregionen Boden-Luleå efter avslutad utbildning, men 
att arbetsgivare måste bli bättre på att knyta kontakter och erbjuda vägar in för studenterna för att få dem 
att vilja stanna kvar. 

För det sjätte, för att över huvud taget kunna attrahera nog många individer behöver sektorn och de yrken 
som finns där omgärdas av goda anställnings- och arbetsvillkor. Detta skulle kunna bidra till att fler söker 
utbildningarna, och att fler stannar kvar. En facklig representant uttrycker: ”Man är nog inte jättesugen på 
att söka vård- och omsorg, trots att det är ett framtidsyrke”. Med framtidsyrke menar personen att det är 
ett yrke där det är lätt att få jobb, men att p.g.a. ohållbara arbetsvillkor ses branschen som o-attraktivt. De 
intervjuade aktörerna beskriver att lösningarna till stor del handlar om att minska på stressen, få ner tem-
pot genom att ha fler individer på ”golvet”, ge de anställda större kontroll, stöd och handledning. Lönen 
beskrivs också behöva höjas, för att motsvara arbetsbelastningen. 
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För det sjunde, lyfts att kompetensutveckla den egna anställda som en lösning och ett sätt att behålla. 
Genom att själva höja kompetensen bland de redan anställda på ett strategiskt sätt förklaras vara ett sätt 
som man kan möta den rådande rekryteringsproblematiken på, men att det krävs mer resurser och stöd 
från politiskt håll för att det ska vara möjligt att genomföra i större utsträckning än vad som sker i nuläget. 
Till viss del beskriver arbetsgivare och en facklig representant att arbetsgivare ibland kan betala ut lön till 
eller stå för studiekostnaderna (så att den anställde inte behöver ta lån) för att vidareutbilda sig, men att 
det förmodligen skulle kunna breddas ännu mer och den fackliga representanten ger uttryck för att ar-
betsgivare måste börja se det som en investering snarare än en kostnad. Samtidigt, som tidigare nämnts 
finns vissa risker med detta. 

4.6 Övriga centrala aspekter i relation till kompetensförsörjningsutmaningen i Boden-Luleå
I detta avsnitt beskrivs andra centrala aspekter av relevans för kompetensförsörjningen i arbetsmark-
nadsregionen Boden-Luleå. Då en liknande bild framträder i de olika sektorerna presenteras de samman-
ställda. Först presenteras resultat gällande villkor för att leva och verka i arbetsmarknadsregionen Boden-
Luleå presenterat, följt av innovation, jämställdhet och avslutningsvis aspekten utrikes födda. 

4.6.1 Leva och verka i arbetsmarknadsregionen Boden-Luleå

Initialt presenteras de intervjuade aktörernas bild av läget i arbetsmarknadsregionen, följt av utmaningar 
och lösningsförslag. 

Generellt lyfter de intervjuade aktörerna att det finns och framgent kommer att finnas ett stort antal 
arbetstillfällen i arbetsmarknadsregionen Boden-Luleå, i olika sektorer och på olika nivåer och positioner. 
De intervjuade aktörerna menar att det faktum att behoven lyfts i media, även på nationell nivå är viktigt. 
Det beskrivs som ”extremt värdefullt” att arbetsmarknadsregionen både nämns och diskuteras på politisk 
nivå, samt i media. Att dagstidningar som Dagens Nyheter och Dagens Industri öppnar upp kontor i norra 
Sverige bidrar till att sprida bilden av ett levande norr menar man. Arbetsmarknadsregionen Boden-Luleå 
beskrivs av de intervjuade aktörerna ha mycket att erbjuda, och däri närhet till i princip allt. Närhet till jobb, 
samhällsservice såsom skola, förskola, vård och omsorg, men även naturen; vatten, skog, och skid-
backar. Även kommunikationerna till och från arbetsmarknadsregionen beskrivs fungera väl, i form av en 
bra och stor flygplats (i Luleå), med många avgångar så att individer på ett enkelt och relativt snabbt sätta 
kan ta sig till, men även från landsändan. Boden och Luleå (som en del av norra Sverige) beskrivs som ett 
nav för den gröna utvecklingen, att man nu har möjlighet att gå i bräschen i vad vissa av aktörerna kallar 
ett ”skifte” mot en mer hållbar framtid. Potentialen ligger bland annat i att det finns utrymma att växa både 
geografiskt och kunskapsmässigt; att man ligger i framkant inom vissa områden, till exempel teknikområ-
det. Individerna i arbetsmarknadsregionen Boden-Luleå beskrivs som kreativa och vana vid problemlös-
ning, vilket beskrivs vara nödvändigt för att lösa de kompetensförsörjningsutmaningar som väntar.  

Även om de intervjuade aktörerna ger uttryck för att arbetsmarknadsregionen kan erbjuda goda livsvillkor, 
med närhet till det mesta finns också uttryck för utmaningar gällande just livsvillkoren och i det utbudet av 
såväl vård- och omsorg, utbildning, som aspekter av fritiden. Utmaningarna som beskrivs handlar bland 
annat om allt från trygg och bra vård- omsorg- och utbildning, till ett rikt liv utanför arbetet, såsom ett 
rikt utbud av kultur, nöjen, sport, friluftsliv, föreningsverksamhet och goda boendemöjligheter. Det finns 
till exempel en oro över en för låg nivå på samhällsservice på orterna, till exempel i form av undermålig 
vård -och omsorgsverksamhet. ”Får ont i magen när jag tänker på det” är ett uttryck som är talande för 
flera aktörer. Vård- och omsorgssektorns låga attraktivitet kan bidra till att individer avstår från att flytta till 
arbetsmarknadsregionen Boden-Luleå, då en väl fungerade vård- och omsorg bedöms vara av störst vikt 
vilket poängteras av samtliga aktörer. En attraktivare vård- och omsorgssektor är ett lösningsförslag som 
kan resultera i att fler dels befintliga länsinvånare, dels att potentiella nya invånare söker sig till vård- och 
omsorgssektorn som arbetsgivare. Dessa verksamheter kan antas behöva prioriteras, för annars finn 
en risk att individer trots allt inte söker sig till vårdyrkena. Och det finns också risk att individer flyttar från 
arbetsmarknadsregionen, samt att individer avstår från att flytta till regionen, om vård- och omsorgen 
uppfattas som undermålig. 
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Att attrahera fler kvinnor, och däri nå en genusmässig balans, bedöms också som en angelägen aspekt 
i relation till att leva och verka. Arbetsmarknadsregionen Boden-Luleå är könssegregerad där satsningar 
under årens lopp främst skett inom traditionellt mansdominerade branscher som exempelvis gruv-, stål-, 
och bygg-branscherna. De intervjuade aktörerna uttrycker att ”hårda värden” alltjämt dominerar fritids-
utbudet, men också arbetsmarknadsmässigt. Här nämns hockey, mörka kalla vintrar, jägarkultur, och 
skoterkörning vad gäller fritidsfokus, och försvaret, stålindustrin och gruvindustrin vad gäller arbetsmark-
naden. Detta är manligt kodade verksamheter, det vill säga handlar om ett utbud som generellt sett ap-
pellerar till män i större utsträckning än kvinnor. Flertalet aktörer nämner att det är kvinnan i heterosexuella 
relationer som bestämmer var familjen bosätter sig, och att utbud och fokus på manligt kodade verk-
samheter såväl fritidsmässigt som arbetsmarknadsmässigt utgör en risk. Risken består i att färre familjer 
väljer arbetsmarknadsregionen att leva och verka i, och att det i sin tur leder till en högre andel fly-in-fly-
out-anställda, vilket i sin tur innebär minskade skatteintäkter. Lösningar som lyfts är att ha utbildningsmöj-
ligheter som attraherar både kvinnor och män. De nya näringarna beskrivs också potentiellt innebära en 
”stor” möjlighet att måla om kartan för den könssegregerade arbetsmarknaden. Värden såsom ”hållbar-
het” och ”renare industrier” kan möjliggöra för att attrahera fler kvinnor att stanna, men också flytta till 
arbetsmarknadsregionen enligt de intervjuade aktörerna. En av de intervjuade aktörerna menar att kvinnor 
är mer intresserade av att vara en del av den gröna utvecklingen än män.  Övriga lösningsförslag för att 
attrahera fler kvinnor, men också de grupper av individer som har högre utbildning är att erbjuda ett brett 
fritids och däri kulturutbud, inte minst i form av vad aktörerna beskriver som ”finkultur”. Även om kom-
munikationerna till och från arbetsmarknadsregionen beskrivs som goda, finns det utmaningar vad gäller 
kommunikationsmöjligheterna inom arbetsmarknads-regionen Boden-Luleå. Det beskrivs som ”bökigt” 
att ta sig med allmänna kommunikationer inom arbetsmarknadsregionen. Egen bil ses som ett måste i 
princip. Lösningar som lyfts är att ett bättre resecentrum behövs i Luleå, samt att Botniabanan behöver 
väva samman kusten för att göra det möjligt att pendla längre sträckor. Vidare ges förslag på anpass-
ningar i kommunikations-möjligheterna och kollektivtrafiken, för att möta en internationell målgrupp; utrop 
av hållplatser och information bör stå och utropas även på engelska. 

Besöksnäringen fokuserar på att marknadsföra Norrbotten som exotiskt; den vidsträckta naturen, en-
samheten och kylan, vilket attraherar många turister. Men, samtidigt bidrar till att ”folk inte förstår att Luleå 
och Boden är som vilka andra städer som helst”. Nidbilden av norrlänningen och bidragsnorrland beskrivs 
leva kvar och intervjuaktörer lyfter hur populärkulturen porträtterar norrlänningen, vilket beskrivs ”bre på” 
den redan existerade bilden av norrlänningen. Lösningsförslags som ges är att verkligen tänka efter innan 
man marknadsför området, så att det appellerar till lämpliga målgrupper på lämpliga sätt.  

De intervjuade aktörerna beskriver vidare att studenterna på LTU sällan lämnar campus, och inte heller 
stannar kvar över sommarledigheten, och därav integreras studenterna inte i Luleå, vilket antas bidra till 
att de flyttar när de studerat klart. De har så att säga inte fått någon fastare förankring i lokalsamhället. 
Studenterna behöver lockas in till stan och ”beblanda” sig med övriga samhället. Lösningsförslagen hand-
lar om nära samarbeten med privata och offentliga aktörer (likt T25-projektet). Men, det poängteras att 
detta måste inkludera alla utbildningar, inte bara civilingenjörsutbildningarna. Här behövs närmare sam-
verkan mellan olika aktörer för att locka med exempelvis sommarjobb, exjobb och nära samarbete med 
möjliga framtida arbetsgivare även på andra sätt. De mansdominerade utbildningarna och branscherna 
beskrivs vara prioriterade. Men, satsningar på de kvinnodominerade utbildningarna och yrkena bör nu 
prioriteras, detta för att dels behålla redan etablerade kvinnliga länsbor, dels få fler kvinnliga studenter att 
flytta till området och sedan stanna efter studietiden. 

En återkommande utmaning är att det är svårt att veta var man ska vända sig när hela familjen ska flytta 
upp, här efterfrågas en helhetslösning som fokuserar på hela familjen, från jobb till förskola, till skola och 
boende. Det beskrivs vara ”omständligt” och för många instanser att kontakta idag. Lösningsförslaget är 
att göra det enkelt för den som vill flytta upp genom att underlätta processen och eventuellt stöd i att hitta 
bostad, förskola och skola. Inflyttningslotsar skulle behövas, där inflyttande kan få hjälp med alla frågor på 
ett samlat ställe. 

Ytterligare lösningsförslag som beskrivs är uppflyttningsbidrag till arbetslösa samt avbetalning av studielån 
vid bosättning i länet. 
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4.6.2 Innovation
När det gäller frågan om innovation svarar de intervjuade aktörerna att det finns flera olika behov som 
växer fram inom de olika sektorerna. Dessa behov kan på ett generellt plan beskrivas som brist på teknisk 
kompetens/IT lösningar/digitalisering, inom i princip samtliga sektorer. Det kan noteras att behoven före-
faller handla mindre om social innovation och tjänsteinnovation. 

Inom vård- och omsorg beskrivs ett behov av digitala- och tekniska lösningar, men få konkreta exempel 
ges på vad dessa lösningar skulle kunde vara. Det poängteras dock att dessa lösningar inte får ersätta 
den mänskliga kontakten, utan snarare ska ha som syfte att frigöra tid till att kunna fokusera mer på pa-
tienten/brukaren. Dock ger samtliga aktörer uttryck för att när man redan ”går på knäna” är det svårt att 
kunna och våga jobba på nya sätt och utveckla vård- och omsorgssektorn. Fler tekniska hjälpmedel och/
eller automation skulle underlätta vissa tunga och svåra arbetsmoment, vilket även överensstämmer med 
bilden som ges i industrin där man vill få bort moment som sliter på kroppen, så som en aktör uttrycker: 
”dumjobb”.

Samtliga aktörer inom industrin lyfter att man ser ett ökat behov av IT-kompetens hos kollektivanställda 
och flertalet uttrycker att ”för att hänga med” bör man redan under gymnasie-utbildningarna inkludera 
enklare programmering för studenterna. Den gröna omställningen och hållbarhetsaspekter innebär enligt 
vissa av aktörerna att man kommer behöva hitta nya sätt att jobba med digitala lösningar – man måste 
hitta hjälpmedel för att kunna utföra jobb med färre personer i arbetsstyrkan. 

Inom Försvarsmakten behöver man öka kunskap och kompetens främst gällande IT-säkerhet, en aktör ut-
trycker att det inte är uttalat men att IT-kompetens och systemkunskap hos de anställda är kompetenser 
som man ser kommer bli allt vanligare och efterfrågas i det så kallade digitala arbetslivet. I dagsläget ser 
man ett något ökat behov av digitala analytiker, men de intervjuade tror att behovet kommer att bli större 
framöver. 

Transportbranschen beskrivs befinna sig i ett slags vägskäl. Detta handlar dels om pågående omställning-
en till fossilfria alternativ som håller på att implementeras, dels om självkörande fordon. De intervjuade ak-
törerna beskriver dessa omställningar som spännande, men också som orsak till osäkerhet. Det är svårt 
att sia om och överskåda vad utvecklingen kommer att innebära för de yrkesverksamma i sektorn där 
självkörande fordon och automation beskrivs som framtiden. Det uttrycks finnas ett behov av digitala- och 
tekniska kompetenser inom transportbranschen. Vidare automatiseras terminalverksamheterna vilket de 
intervjuade aktörerna uttrycker gör att man behöver färre individer – eller får loss personal från den delen 
som möjligtvis skulle gå att sadla om till chaufförer. Bussbranschen beskrivs som en bortglömd bransch 
som stått still under en längre tid av arbetsgivare men att man nu försöker hänga med i utvecklingen på 
flera olika plan, både genom att samverka kring samhällsplanering och anställa personer med andra typer 
av kompetenser, så som HR-personal, individer med digital kompetens och individer med kunskap om 
samhällsplanering för att kunna optimera linjenätet.

I utbildningssektorn ser man inga innovationsbehov just nu, då man menar att de digitaliseringsbehov 
som tidigare funnits, blivit avhjälpta i och med pandemin. 

Sammantaget framträder alltså en bild av behov av innovationer i teknisk bemärkelse, snarare än till ex-
empel social- och tjänsteinnovation. 

4.6.3 Jämställdhet
Jämställdhet inom och mellan branscher är alltjämt en stor utmaning, men förslagen på lösningar är få. 
Främst lyfts representationen av kvinnor och män som ett problem i de berörda sektorerna. Det är en 
tydlig skillnad mellan vilka sektorer kvinnor och män ”väljer”. Män är överrepresenterade inom industrin, 
transport och försvaret inom de tekniska yrkeskategorierna; exempelvis lastbilschaufförer, byggarbetare, 
betongarbetare, mekaniker, elektriker, ingenjörer för att nämna några.  Kvinnor är överrepresenterade i 
vård- och omsorg, samt utbildningssektorn. De mansdominerade branscherna beskrivs dock attrahera 
fler kvinnor idag än tidigare, det vill säga en positiv utveckling kan skönjas, men kvinnorna återfinns än 
så länge främst inom administrativa positioner, ekonomi samt HR i de mansdominerade branscherna. En 
liknande bild av könsuppdelningen i de mansdominerade branscherna lyfts av Ejdemo och Parding (2018) 
gällande Norrbottens industrier. Samtliga aktörer beskriver att de vill ha en jämnare representation mellan 
könen och att flertalet aktörer både strategiskt och operativt arbetar för att attrahera fler kvinnor, men att 
den könade uppdelningen kvarstår. Här handlar det dels om att numerärt uppnå en jämnare fördelning för 
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att ”vi har inte råd att bara kunna rekrytera av halva befolkningen (männen)”, dels handlar det om att man 
ser att olika individer kan bidra med olika erfarenheter, det vill säga ett mångfaldsperspektiv, vilket ses 
som viktigt i sig. Svårigheterna grundar sig i enligt de medverkande i en strukturell uppdelning både på 
arbetsmarknaden såsom i samhället som stort. 

Vård- och omsorg samt utbildningssektorn, är två kvinnodominerade sektorer. Dessa utmärker sig genom 
brister i arbetsvillkor och arbetsmiljö, och yrken inom dessa sektorer är generellt sett lågavlönade, och det 
finns en förhållandevis hög andel osäkra anställningar. Flera av aktörerna uttrycker att det behövs en jäm-
nare könsfördelning, men att huvudfokus inte är att det ska vara en jämn fördelning mellan könen, utan 
att man från sektorernas sida önskas prioriteras och värderas lika högt som mansdominerade områden. 
”Man riktar fokus mot de mansdominerade branscherna, det tycker jag är väldigt tråkigt att det är den 
bilden -för det blir som om dom jobben är mera värda. Kvinnodominerade yrken kommer inte lika högt 
på agendan”. Den låga attraktiviteten i sektorerna beskrivs leda till att det dels är svårt att rekrytera, dels 
svårt att behålla individer över tid. Lösningarna i vård- och omsorg samt utbildningssektor handlar om att 
höja de yrkesverksammas status, detta främst genom goda arbetsvillkor och en bra arbetsmiljö. 

4.6.4 Utrikes födda 

Gällande aspekten utrikes födda, anser aktörer i samtliga sektorer att det är av vikt att möjliggöra för den-
na grupp av individer (det bör dock noteras att gruppen utrikes födda inte på något sätt är en homogen 
grupp, utan tvärtom högst heterogen) att etablera sig på arbetsmarknaden i Boden-Luleåregionen. Aktö-
rer uttrycker sig ”inte ha råd” att gå miste om grupper av individer som kan fylla rekryteringsbehov utifrån 
den kompetensförsörjningsutmaning som man redan befinner sig i och förväntas öka. Att öka mångfalden 
på arbetsplatserna och minska klyftorna i samhället beskrivs också vara av stor vikt. Men, man pekar 
också på att det är en stor utmaning att få fler av dessa individer i arbete. Lösningen beskrivs bestå i aktiv 
samverkan. Samverkan mellan arbetsgivare, kommunerna, utbildningsaktörer och myndigheter ses som 
den viktigaste åtgärden för att kunna anställa fler och en kombination av utbildning, språkutbildning och 
praktik/arbete ute i verksamheterna. Detta för att ge tillräckligt med stöd till de utrikes födda för att de ska 
kunna bli anställningsbara. Snabbspår och valideringsprocesser nämns också som betydelsefulla lösning-
ar för att dessa individer ska kunna använda sina kunskaper från tidigare arbetslivserfarenheter. 

Vad som är gemensamt för samtliga sektorer är kraven som ställs på svenska språket, motiverat av 
säkerhetsaspekter, instruktioner och att kunna kommunicera med kunder/-brukare/patienter. Inom 
Försvarsmakten är det även krav på svenskt medborgarskap och säkerhetsprövning. Vissa arbetsgivare 
beskriver att de själva bedriver språkutbildning eller kan erbjuda sådan när behov finns. Från arbetsgivar-
nas sida önskas stöd från bland annat Arbetsförmedlingen och kommunerna med att matcha, erbjuda 
integrationsprojekt och samarbeten, samt att ge en gedigen språkutbildning för att tillgängliggöra arbets-
marknaden för utrikes födda individer. En utbildningsaktör beskriver dock att det finns stöd att få men 
som få är medvetna om, hen ger exemplet ”nystartsjobb” via Arbetsförmedlingen. ”Arbetsgivarna behöver 
mer information”. Arbetsgivare beskrivs å andra sidan av övriga aktörer måsta våga ta steget att anställa 
ickesvenskfödda individer, här uttrycks vikten av arbetsgivarens inställning.

 Vård- och omsorg och transportbranschen beskrivs ”stå stilla” utan de utrikes födda där man inom vissa 
yrkeskategorier har en mycket hög representation av anställda med utrikes född bakgrund, men att det 
sker i yrkeskategorier som inte sällan kantas av brister i arbetsmiljö, arbetsvillkor och visstidsanställningar. 
Flertalet intervjuade vittnar också om att det förekommer rasism och diskriminering i vissa sektorer. En 
branschorganisation uttrycker att det handlar om ett ”fåtal rötägg” och att man som arbetsledare och 
chef måste vara tydlig med att sätta ner foten och visa att det är ett beteende som är oacceptabelt när 
sådana tendenser framkommer. Både utbildningsaktörer och branschorganisationer beskriver hur perso-
ner med utländska namn har mycket svårare att få praktikplatser än personer med traditionellt svenska 
namn. Det går inte utesluta att detta även sker i andra sektorer. Det uttrycks finnas en kunskapslucka och 
rädsla för sådant som uppfattas som avvikande från normen, mer kunskap och utbildning beskrivs behö-
vas både hos arbetsgivare och anställda för att bemöta utrikes födda. Fokus behöver vara på lösningar 
snarare än problem; tex. via att jobba på nya sätt, goda exempel, ändra instruktioner till andra språk, ha 
engelska som företags-språk. Två intervjuade aktörer vänder dock på problemet. ”Vi kan inte säga att 
språket är ett problem, utan varför ändrar man inte säkerhetsföreskrifterna till aktuellt språk, man är så 
fast i traditionella tankebanor ibland?”
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Ett övergripande resultat handlar om att det behövs fler individer till arbetsmarknadsregionen Boden-
Luleå. Om vi i tidigare kompetensförsörjningsanalyser (se t.ex. Ejdemo & Lundgren, 2014; Ejdemo & 
Parding, 2018) sett att arbetsmarknadens aktörer identifierat ett kommande behov, identifierar vi via före-
liggande analys att aktörerna förvisso ger uttryck för ett kommande behov, men att man faktiskt i många 
stycken redan är där. Behoven av mer och rätt kompetens finns med andra ord här och nu. Samtidigt 
förväntas behoven öka. Å ena sidan handlar behoven om att attrahera och rekrytera och behålla individer 
i och till den specifika arbetsmarknadsregionen. Å andra sidan handlar behoven om att attrahera, rekry-
tera och behålla individer i specifika arbetsorganisationer. 

Vad gäller den första nivån, att attrahera, rekrytera och behålla individer i arbetsmarknadsregionen 
Boden-Luleå finns inga tecken på genombrott vad gäller inflyttning till arbetsmarknadsregionen. Bristen 
på kompetens framstår som mycket stor i samtliga fem sektorer. Det finns helt enkelt för få individer till 
arbetsmarknadens förfogande totalt sett. Denna bild styrks av tidigare forskning som visar att flyttmönster 
generellt sett är relativt stabila över tid, det vill säga antalet individer som flyttar är förhållandevis jämt, och 
lågt, över tid. 

Frågor av relevans i sammanhanget blir därmed att fundera över vilka grupper av individer som är mest 
flyttbenägna, och där det därmed finns viss rimlighet i att de kan tänkas flytta. Vi vet att unga individer 
är mer flyttbenägna, vilket ofta hänger samman med att de flyttar för universitetsstudier (se t.ex. Kulu et 
al., 2018). Här finns en potential dels i att attrahera och rekrytera fler till länets utbildningar, dels i att söka 
behålla fler av de utbildade efter examen. Vidare blir det av vikt att se över utbildnings¬utbudet, dvs. om 
det finns utbildningar i länet med utgångspunkt i de kompetenser som behövs framgent. Här behöver 
samtliga aktörer som är involverade samverka, utifrån sina respektive perspektiv och positioner. Även 
om fler studenter/alumner skulle stanna, så täcks sannolikt inte behovet av kompetens. Flera parallella 
strategier antas behövas. Det finns också forskning som visar på att av de familjer som flyttar från stor-
städerna (Stockholm, Göteborg och Malmö) utgörs dessa oftare av ’public sector professionals’,  snarare 
än att utgöras av ’knowledge sector professionals’. Detta innebär att flyttbenägenheten är större i familjer 
där minst en individ arbetar inom offentlig sektor, såsom lärare, sjuksköterska och läkare. Dessa yrkeska-
tegorier återfinns på såväl landsbygden som i staden, vid mindre och större orter (Sandow & Lundholm, 
2019). Även män inom ’arts and crafts’ har större utflyttningstendenser, från storstadsområden, än övriga. 
Gruppen ’public sector professionals’ är efterfrågad inom två av de fokuserade sektorerna i studien. Här 
finns en potential i att attrahera och rekrytera fler i dessa grupper.  

En annan fråga av relevans blir att fundera över vad som får individer att flytta, eller för den delen stanna 
kvar vid en ort och/eller en arbetsmarknadsregion? Tidigare studier indikerar att flyttmotiv mycket handlar 
om att kunna skapa den livsstil en vill ha, och här kan t.ex. närhet till och kvalitet på förskola och skola, 
men också hälso- och sjukvård, tillsammans med möjlighet till och närhet till en rik fritid utgör viktiga 
aspekter (Sandow & Lundholm, 2019). En fråga i sammanhanget blir då om och vilka nationella, regionala 
och lokala incitament som kan få individer och familjer att dels stanna kvar, och vilka som kan få individer 
och familjer som ännu inte lever och verkar i arbetsmarknads¬regionen, att flytta till jobben, och ett nytt 
liv, i norr. Fritidsutbudet kan antas behöva möta behovet hos olika grupper av individer, exempelvis både 
män och kvinnor, såväl som unga och äldre grupper av individer. Här blir en inventering av olika grupper 
av individers behov viktig. Det kan dock redan här och nu noteras att då arbetsmarknadsregionen alltjämt 
dras med bilden av stort fokus på manligt kodat utbud, bör detta ses över, så att även kvinnor känner 
att deras behov tillgodoses i jämförbar utsträckning. Då arbetsmarknadsregionen Boden-Luleå förvisso 
är geografiskt centralt i länet, kan den också ses som förhållandevis perifer i relation till andra och större 
svenska städer och områden. Med utgångspunkt i detta, kan en konkret potentiell lösning handla om att 
öka utbudet och tillgängligheten av till exempel kultur (som riktar sig till unga såväl som till äldre ålders-
grupper) och andra aktiviteter via exempelvis digitala lösningar, och weekendpaket med gästföreställning-
ar, för att ge några exempel.

5. Diskussion
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Hur inbäddade individer är eller blir i en geografisk plats kan också antas påverka benägenheten att 
stanna på en plats. Det handlar om såväl ekonomisk som social inbäddning. Ekonomisk inbäddning kan 
i sin tur handla om att ha ett arbete, och också att ha exempelvis en egen bostad. Social inbäddning kan 
handla om att ha familj, vänner och bekanta, via såväl arbete som fritidsintressen, som i sitt grannskap. 
Social inbäddning handlar också om möjligheten att utöva fritidsintressen, såsom att ingå i en teatergrupp 
eller tillhöra ett fotbollslag. Genom att söka bädda in såväl de som individer och familjer som redan bor i 
arbetsmarknadsregionen, som de som flyttar in till regionen kan sannolikheten antas öka att befolkningen 
ökar. Här kan till exempel olika typer av inbäddningssatsningar på grupper såsom unga generellt, och 
unga kvinnor specifikt, universitetsstuderande, samt även exempelvis utrikes födda vara av vikt för att 
möta kompetensförsörjningsutmaningen. Det bör dock i sammanhanget nämnas att flyttmönster generellt 
sett är tröga. Exempelvis menar man från Tillväxtverket att det är viktigt att ha en ’realistisk bild’ av hur 
många nya individer som faktiskt kan komma att flytta till länet (https://sverigesradio.se/artikel/om-jakten-
pa-nya-norrbottningar-kanske-ska-vara-lite-mer-realistisk). 

Könssegregationen på arbetsmarknaden innebär att det finns traditioner och föreställningar om vilka 
yrken som passar män och kvinnor. Arbetsmarknadsregionen Boden-Luleå är inget undantag. Faktum 
är att det är väl belagt att individens kön i stor utsträckning påverkar vilket yrke en person bestämmer sig 
för samt att ungdomar tenderar att gå i sina föräldrars fotspår när det kommer till yrkesval, den så kallade 
sociala reproduktionen (se t.ex. Wikstrand & Ulfsdotter Eriksson, 2015). Statistiska centralbyråns statistik 
(2020) visar med all önskvärd tydlighet på en tydlig skillnad mellan vilka yrken kvinnor och män väljer, så 
kallad horisontell könssegregering. Manligt kodade områden på arbetsmarknaden tenderar dessutom 
att vara mer högavlönade och åtnjuta högre status än kvinnodominerade områden (Hedlin, 2010). Detta 
återspeglas i analysen, där det finns tydliga uttryck för såväl undermåliga villkor som låg status i de kvin-
nodominerade branscherna (vård- och omsorg samt utbildning). Arbetsmarknaden brukar också beskri-
vas i termer av vertikal könssegregering (SOU 2004:43) vilket innebär att kvinnor generellt sett inte når 
lika långt i sina karriärer som männen gör. Kvinnor möter ett glastak, de ges inte samma möjligheter och 
samma belöning för sina insatser, varken monetärt eller positionsmässigt. Även om två individer återfinns 
inom samma yrke avancerar kvinnor mer sällan på samma sätt som män. Dessutom tar kvinnor alltjämt 
ett större ansvar för familj och barn, de deltidsarbetar i större utsträckning än männen, tar ut större delen 
av föräldraledigheten och ”vabbandet”, samt står för mer oavlönat arbete i hemmen än männen (SCB, 
2020). Vidare visar en förhållandevis färsk undersökning i Luleå, att 90% av kvinnorna i undersökningen 
skattade jämställdhet och öppenhet som viktigt vid val av bostadsort, men att bara 51% tyckte att staden 
erbjöd det (www.vartlulea.se). Dessa siffror är högst oroande, och här behövs krafttag. För att behålla en 
större andel av gruppen unga, samt att få nya unga att vilja flytta upp och stanna kvar är det rimligt att 
anta att denna, om än heterogena, grupps intressen och behov tas i beaktande i högre grad än i dag. 
Det kan rent konkret handla om olika typer av attraktiva sociala rum där det finns utrymme för eget ska-
pande inom konst och kultur, inklusive musik och scenkonst. Givet att unga kvinnor är mer flyttbenägna 
än unga män blir det av särskild vikt att inventera vad deras behov består i, och söka möta dessa. Detta 
kan påverka viljan att stanna kvar i länet. Det finns även en hållbarhetsaspekt i att satsa på ett fritidsut-
bud som riktar sig mot unga individer, genom att söka utveckla arenor som fokuserar på upplevelser och 
skapande, snarare än konsumtion av varor. Med utgångspunkt i ovanstående är det av vikt att göra jäm-
ställdhetsanalyser av fritidsutbudet, men också gällande arbetsmarknadsfrågor, och utbudet av vård- och 
omsorg, samt utbildning, så att alla individer upplever att de får plats, att deras behov tillmötesgås. Vidare 
behöver anställningsvillkor och arbetsvillkor i kvinnodominerade yrken radikalt förbättras, som ett led i att 
dessa yrken ska bli och upplevas som attraktiva, yrken som individer söker sig till och vill stanna i. 

Det finns också andra faktorer som på ett strukturellt plan skapar ojämlikheter på arbetsmarknaden. Här 
är utöver, kön även etnicitet, klass, funktionshinder och ålder påverkande faktorer för om och hur indivi-
der ges möjligheter på arbetsmarknaden (Ahrne, Roman & Franzén, 2008). Genom att arbeta aktivt med 
dessa diskriminerande strukturer torde fler individer kunna etablera sig och stanna på arbetsmarknaden, 
något som arbetsmarknadsregionen Boden-Luleå torde ha stor nytta av. Rent konkret kan ytterligare en 
nyckel för arbetsgivare vara att söka behålla anställda högre upp i åldrarna. Ny forskning (Jonsson, 2021) 
visar att arbetsgivare behöver arbeta proaktivt med detta, utifrån fastställda strategier som genomsyrar 
hela verksamheten, på samtliga organisatoriska nivåer. En god arbetsmiljö beskrivs på ett generellt plan 
som en viktig faktor, och mer specifikt behöver tydliga signaler ges till de anställda om att de är önskvärda 
och värdefulla för verksamheten, samt att dessa anställda erbjuds arbetsanpassning, kompetensutveck-
ling och flexibilitet.  
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För att återknyta till den inledande diskussionen om centrala begrepp i sammanhanget kan den nuva-
rande omställningen i samhället, ’the green deal’, tillsammans med ökade vård- och omsorgsbehov i och 
med en åldrande befolkning, antas innebära behov av att lösa nya utmaningar, på nya sätt. Individer och 
verksamheter behöver ges förutsättningar att utvecklas, där individer och verksamheter utveckla hand i 
hand. Detta kan exempelvis ske via arbetsplatslärande. För att verksamheter i sig ska lyckas, dels i termer 
av produktivitet, dels i termer av att erbjuda goda arbetsmiljöer kan verksamheter behöva bygga upp sina 
verksamheter med utgångspunkt i att vara lärande organisationer, där såväl individ som verksamhet ges 
utvecklingsmöjligheter. Kompetensutveckling i olika former kan t.ex. vara en framgångsfaktor för att be-
hålla äldre, men även andra anställda brukar se kompetensutveckling som något åtråvärt, kanske särskilt 
inom tjänstemannasidan. Detta innebär också att verksamheterna kan karaktäriseras av att organisatorisk 
lärande så att säga byggs in i verksamheterna. Vidare kan individer behöva omskola sig under sin yrkes-
verksamma tid, viket förutsätter att det finnas lämpligt utbildningsutbud på plats. Detta handlar om att få 
till goda förutsättningar för livslångt lärande. Slutligen kan validering antas vara ett verktyg av vikt för att 
kunna rekrytera individer som formellt sett kanske inte ha den kompetens som efterfrågas, men i realite-
ten besitter den. 
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Med utgångspunkt i resultaten av den kvalitativa delstudien (intervjuerna), den kvantitativa delstudien 
(kvantitativa analyser), samt tidigare forskning, resonerar vi nedan kring frågor av relevans för berörda 
aktörer att förhålla sig till. Detta är frågor av relevans för såväl lokal arbetsplatsnivå som regional arbets-
markandsnivå. 

6.1 Lokal arbetsplatsnivå
På lokal arbetsplatsnivå handlar mycket av kompetensförsörjningsproblematiken om att arbetsgivare 
behöver uppfattas som attraktiva arbetsgivare som erbjuder goda anställnings- och arbetsvillkor och en 
god, och däri hållbar, arbetsmiljö. Det handlar om allt från att attrahera till att rekrytera och behålla och 
utveckla individer. Det handlar om hur arbetsgivare arbetar med att skapa goda villkor i arbetet, vilket kan 
handla om allt från en balans mellan krav, kontroll och stöd, till när och var arbetet utförs, till specifika 
’metoder’. Att satsa på sina anställda är en fråga om att hålla sig konkurrenskraftig och däri att kunna 
leverera produkter och tjänster av hög kvalitet. Exempel på frågor att förhålla sig till är:

-  Hur kan specifik kompetens, såsom högutbildade akademiker (allt från läkare till civilingenjörer) 
lockas till arbetsmarknadsregionen Boden-Luleå? Vilka strategier kan arbetsgivare utveckla för att 
attrahera, rekrytera och behålla dessa grupper i högre utsträckning? Vilka aktörer behöver samverka 
för att få detta tillstånd?

-  Vilka strategier kan enskilda arbetsgivare, och olika arbetsgivare tillsammans, utveckla för att ge re-
dan anställda möjlighet att kontinuerligt utveckla sin kompetens, och däri samtidigt bidra till verksam-
hetsutvecklingen? 

-  Om och hur kan samverkansmodeller för mindre verksamheter att gå samman utvecklas, för största 
möjliga lärande och utveckling, för individ och verksamhet?

-  Hur kan arbetsgivare verka för inkluderande arbetsmiljöer, där varken tex. kön eller etnicitet blir ett 
hinder?

6.2 Regional nivå
På regional nivå är samverkan mellan olika arbetsmarknadscentrala aktörer av hög relevans för att möta 
kompetensförsörjningsutmaningarna. Det kan handla om exempelvis samordning och samverkan mel-
lan utbildningsanordnaraktörer med ett regionalt perspektiv i fokus, samordning och samverkan mellan 
arbetsgivaraktörer, samordning och samverkan mellan arbetsgivaraktörer och utbildningsanordnaraktörer, 
men också samordning och samverkan i hela regionen med avseende på att ytterligare utveckla en region 
i sin helhet, som en attraktiv region att leva och verka i. Frågor som blir centrala i sammanhanget är:

-  Vilka intermediära funktioner finns i dagsläget? Vilka av dessa kan utvecklas ytterligare? Om och vilka 
nya intermediära funktioner behövs? Vilka aktörer är lämpligast som ansvariga för dessa funktioner? 

-  Hur kan intermediärer skapa goda villkor för samverkan mellan olika aktuella aktörer? 

-  Finns det exempel på lyckosamma strategier och metoder för att attrahera individer till de sektorer, 
branscher och yrken där behov av arbetskraft finns? Hur kan aktörer lära av varandra? 

-  Hur kan regionala aktörer organisera sig och samverka för att skapa effektiva strukturer och proces-
ser för kompetensutveckling och lärande för och av redan anställda? 

-  Hur kan bilden av vissa sektorer, branscher och yrken, parallellt med behov av att förbättra villkoren i 
vissa sektorer, branscher och yrken, mötas?

-  Hur kan balans mellan inhyrd och ordinarie personal skapas, så att verksamheter inte står och faller 
med inhyrd personal? 

6. Slutsatser
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-  Hur kan effektiva strukturer och processer skapas för att introducera t.ex. utrikes födda och unga, 
men också andra grupper av individer som antingen har en svag position, eller står utanför arbets-
marknaden?  

-  Hur kan jämställdhet genomsyra såväl strategier som metoder för regional kompetensförsörjning? 

-  Hur kan arbetsmarknadsregionen Boden-Luleå bli och visa att de är attraktiva att både leva och 
verka i? 

-  Hur skapas goda villkor för samverkan mellan t.ex. utbildningsaktörer och arbetsgivaraktörer, men 
även t.ex. bostadsmarknadsaktörer t.ex. för att utifrån de specifika förutsättningarna i den specifika 
regionen, möta sina kompetensförsörjningsutmaningar?

-  Hur kan olika regioner lära av varandra, d.v.s. hur kan goda exempel lyftas och spridas för att kunna 
användas i andra kontexter/regioner? 

6.3 Sammanfattningsvis
Via rapportens empiriska analys konstateras att arbetsmarknadsregionen Boden- Luleå står inför stora 
utmaningar. I föreliggande rapport har vi med utgångspunkt i ett större antal intervjuer, samt även viss 
statistik, beskrivit såväl behov och nuläge, som potentiella lösningar. Hur utvecklingen i realiteten kom-
mer att bli återstår att se. Den beror sannolikt på hur väl aktörer såväl på olika nivåer (lokalt, regionalt och 
nationellt), som aktörer på samma nivå, lyckas samla sig och hitta gemensamma strategier och praktiska 
arbetssätt för samverkan. Klart står att frågan om kompetensförsörjning både rör arbetsmarknadsregio-
nens attraktivitet som en plats att bo på, och också möjligheten att hitta ett arbete som upplevs relevant, 
utvecklande och karaktäriseras av goda anställnings- och arbetsvillkor. 
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Rekryteringsbehov

- Vilka rekryteringsbehov ser ni generellt inom er bransch, och mer specifikt inom er organisation? 

-  Vilka yrkeskategorier/positioner ser ni ett behov av? Finns svårigheter att rekrytera inom dessa yrkes-
kategorier? Vad består dessa svårigheter i sådana fall? (finns det några lösningar?) 

- Finns det konkurrens och/eller samarbete med övriga aktörer i länet?

-  Vilka är problemen med att rekrytera i bristyrkena/bristpositionerna? Vad kan potentiella lösningar 
vara? Vad kan din organisation göra/andra göra?

-  Uppskattningsvis hur många arbetstillfällen rör det sig om? Vad grundar sig rekryteringsbehoven på? 
(Pensionsavgångar, behov av mer individer, eller båda?)

-  Om och hur kan er bransch dra nytta av de utrikesfödda i länet? Vad behövs för att ni ska kunna 
anställa dem och vilka typer av tjänster skulle de kunna fylla? Vad kan andra aktörer göra?

-  Vilka jämställdhetsmässiga problem ser ni utifrån ert perspektiv, när det gäller kompetensförsörj-
ningen i Boden-Luleåområdet i er specifika bransch inte minst. Hur kan dessa mötas/vad krävs för 
att möta dessa? Vilka aktörer kan göra vad?

-   Vilka tillväxtområden, utöver de nya etableringarna i industrin, ser du i Boden-Luleå? (Både områden 
och antal) 

Utbildningsbehov 

- Finns det utbildningsmöjligheter i länet som matchar behoven i branschen? 

- Finns det sökande till de platser som finns, om nej varför inte? 

- Fungerar de utbildningsalternativ som finns? Om nej, varför inte?

-  Inom vilka områden finns det ett för litet utbud av utbildning i relation till behoven på arbetsmarkna-
den? För få sökande? För få platser?

Innovation 

-  För att kunna utveckla er verksamhet, kommer ni behöva helt nya kompetenser/anställda med andra 
kompetenser än i dag? Vilka? Möjligheter och hinder?

- Ser ni någon utveckling av helt nya verksamheter/tjänster? 

-  Ser ni några ”nya” jobb som är på väg att växa fram i branschen, alt att ”nya” jobb kommer att 
behövas, i sådana fall vilken typ av jobb är det? Vilket behov av arbetskraft kommer ni att behöva för 
att mota denna efterfrågan? Räcker den som finns idag, eller behövs ny/annan arbetskraft, beskriv 
vilken. 

Att leva och verka 

-  I Boden-Luleå – Vad ser du/ni i din organisation för möjligheter och hinder för (en hållbar strategi för) 
att individer ska vilja bo och verka i regionen?

- Vad kan andra aktörer göra, vad kan du/ni göra?

- Hur får man individer att vilja komma/flytta hit? 

- Hur får man individer att stanna?

Bilaga 1. Intervjuguide
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Kvantitativ delstudie - nulägesbeskrivning samt analys av utsikterna för  
kompetensförsörjning i Boden-Luleå
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Syftet med denna rapport är att sammanställa en kvantitativ nulägesbeskrivning och analys av utsikter för 
kompetensförsörjning för arbetsmarknadsregionen Boden-Luleå, med fokus på industriell verksamhet, 
byggbranschen, militär verksamhet, vård och omsorg, utbildningssektorn samt transporttjänster. 

Det bör inledningsvis betonas att regionen står inför den planerade etableringen av H2 Green Steel i Bo-
den som aktualiserar nya behov av arbetskraft och kan medföra andra effekter på samhällsutvecklingen. 
Detta innebär att eventuella försök att prognosticera sysselsättnings-utvecklingen i Boden-Luleå mot 
bakgrund av historiska trender kommer att vara förenade med stor osäkerhet. I enlighet med uppdrags-
beskrivningen för föreliggande rapport görs därför inga anspråk på, eller försök att, prognosticera kom-
mande behov. Sammanställningen fokuserar i stället på utgångsläget och arbetskraftens demografi, med 
avsikten att kunna fungera som ett kompletterande kunskapsunderlag för dialog och resonemang kring 
kommande behov av kompetens. Rapporten är baserad på statistik från Yrkesregistret (SCB, 2022) samt 
databasen Raps-RIS (Tillväxtverket, 2022). Genomgående används statistik för dagbefolkningen, det vill 
säga personer med arbetsplats i Boden-Luleå.

1.1 Förutsättningar och avgränsningar
Rapporten ska fokusera på utgångsläget för kompetensförsörjning i arbetsmarknadsregionen Boden-
Luleå. Det kan noteras att den etablerade indelningen i funktionella analysregioner (FA-regioner) som an-
vänds av Tillväxtverket inkluderar ett antal andra kommuner i Luleå FA-region. Följande sammanställning 
behandlar dock kommunerna Boden-Luleå som en typ av arbetsmarknadsregion i enlighet med uppdra-
get. Vidare ska sammanställningen som tidigare nämnts fokusera på utvalda branscher. Mindre anpass-
ningar av de tidigare nämnda branscherna har gjort i samråd med uppdragsgivaren, för att möjliggöra 
tillgång till statistik. De aktuella branscherna bedöms motsvara befintliga näringsgrenar enligt indelningen 
SNI2007 (grov nivå) relativt väl, med undantag för militär verksamhet som samredovisas med civila myn-
digheter. I enlighet med uppdragsbeskrivningen redovisas därför följande branscher i rapporten: 

- Civila myndigheter och försvar

- Tillverkning och utvinning

- Byggverksamhet

- Transportverksamhet 

- Utbildningsväsendet

- Vård och omsorg

Vidare påverkas möjligheterna att undersöka sysselsättningsutveckling på yrkesnivå av ett antal tids-
seriebrott i statistiken till följd av förändringar i klassificering av såväl yrken som branscher. Tillgången till 
yrkesstatistik på kommunnivå begränsas också av sekretessbestämmelser som tillämpas av Statistiska 
Centralbyrån. Mot bakgrund av detta har vi undersökt vilka ansatser som är rimliga givet undersökning-
ens syfte och resurser. Följande tillvägagångssätt har identifierats: I ett första steg, som redovisas i kapitel 
2, undersöker vi implikationerna av tillväxttrender under 2010-talet genom en bearbetning av underlag 
och resultat från rapporten ”51 000 anställningar i Norrbotten till och med 2030 - En analys av rekryte-
ringsbehov och rekryteringsproblem med lösningsförslag” av Ejdemo och Parding (2018). I ett andra steg, 
som sammanställs i kapitel 3, redovisas en översikt av nuläge samt en undersökning av tillväxttrender på 
yrkesnivå (3-siffrig SSYK 2012) mellan 2014–2018 för de aktuella näringsgrenarna. På så vis kan en mer 
uppdaterad bild av rådande trender i de aktuella näringsgrenarna ges. I avsnittet undersöks också köns-
fördelningen inom de större yrkesgrupperna.

I kapitel 4 redovisas beräkningar av förväntade pensionsavgångar mellan 2019 och 2030 för de aktuella 
näringsgrenarna och kommunerna, baserat på arbetskraftens demografi år 2019. På grund av begräns-
ningar i tillgången till statistik kan pensionsavgångar efter näringsgren inte beräknas på yrkesnivå, men 
resultaten kan tolkas mot bakgrund av sammanställningen av de största yrkesgrupperna i de aktuella 
näringsgrenarna i Boden-Luleå och därmed bidra till ökad förståelse kring utsikterna för kompetensför-
sörjningen. Slutligen innehåller kapitel 5 en summerande diskussion samt några slutsatser.

1. Beskrivning av uppdraget



57

Kompetensinventering Boden-Luleå -arbetsmarknadsregion

I detta avsnitt redovisas en specialbearbetning av underlag och resultat från rapporten ”51 000 anställ-
ningar i Norrbotten till och med 2030 - En analys av rekryteringsbehov och rekryteringsproblem med 
lösningsförslag” av Ejdemo och Parding (2018), med fokus på Boden-Luleå. Detta kan ge viss inblick i 
tillväxttrender och förväntade pensionsavgångar på yrkesnivå för de aktuella kommunerna och närings-
grenarna. Det är dock viktigt att uppmärksamma att beräkningarna avser perioden 2013–2030 och 
siffrorna skall därför inte tolkas som aktuella. På grund av sekretessbestämmelser är statistik på yrkesnivå 
i detta fall begränsad till huvudgrupp i Standard för Svensk Yrkesklassificering (SSYK), vilket innebär den 
s.k. SSYK 2-siffernivån.

Ovannämnda rapport av Ejdemo och Parding (2018) belyste bland annat rekryteringsbehov på yrkesnivå i 
Norrbotten t.o.m. 2030. Rapporten omfattade också en kvalitativ undersökning av kompetensförsörjning-
en i några utvalda branscher, men i den här sammanställningen fokuserar vi på den kvantitativa analysen 
samt dess underlag. Det övergripande resultatet illustreras i figur 1. Det samlade rekryteringsbehovet för 
perioden 2013 till 2030 beräknades till cirka 51 000 anställningar, om de vid tidpunkten rådande tillväxt-
trenderna antogs fortgå.

 

2. Tidigare rapport
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Figur 1. Samlat rekryteringsbehov i Norrbotten 2013–2030

Källa: Ejdemo och Parding (2018)

Viktiga antaganden för beräkningarna var att pensionsålder var 65 år och 9 av 10 pensionsavgångar  
ersätts. Som figuren ovan visar innehöll beräkningarna också ett scenario där rådande tillväxttakter halv-
erades, för att illustrera ett alternativt utfall. Rapporten redovisade också beräkningar för yrkesvis pen-
sionsavgångar, samt resultat på kommunnivå. På grund av statistikens beskaffenhet kunde dessa  
inte redovisas efter näringsgren. I tabell 1 och 2 ges översikter av utsikterna för kompetensförsörjningen 
för de tio största yrkesgrupperna i Luleå och Boden, baserat på underlag och resultat från den tidigare 
rapporten. 
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   Sysselsättnings- 
utveckling trend

Andel  
pensions- 
avgångar 
t.o.m. 2030

SSYK2 YRKE Sysselsatta 
2013

Stark Måttlig Svag

51 Service-, omsorgs- och säkerhetsarbete 5487 X 38%
34 Annat arbete som kräver kortare högskoleutbildning 3298 X 39%
24 Annat arbete som kräver teoretisk specialistkompetens 2608 X 46%
31 Tekniker- och ingenjörsarbete m.m. 2368 X 39%
52 Försäljningsarbete inom detaljhandel m.m. 2348 X 19%
71 Gruv-, bygg- och anläggningsarbete 2208 X 34%
21 Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens inom 

teknik och datavetenskap m.m.
2022 X 32%

23 Lärararbete inom universitet, gymnasie- och grundskola 1928 X 42%
91 Servicearbete utan krav på särskild yrkesutbildning 1904 X 35%
41 Kontorsarbete m.m. 1705 X 48%

Källa: Ejdemo och Parding (2018)

Tabell 1. De 10 största yrkesgrupperna i Luleå 2013

Tabell 2. De 10 största yrkesgrupperna i Boden 2013

   Sysselsättnings- 
utveckling trend

Andel  
pensions- 
avgångar 
t.o.m. 2030

SSYK2 YRKE Sysselsatta 
2013

Stark Måttlig Svag

51 Service-, omsorgs- och säkerhetsarbete 2028 X 38%
1 Militärt arbete 1101 X 20%
71 Gruv-, bygg- och anläggningsarbete 663 X 34%
52 Försäljningsarbete inom detaljhandel m.m. 600 X 19%
34 Annat arbete som kräver kortare högskoleutbildning 574 X 41%
83 Transport- och maskinförararbete 547 X 39%
41 Kontorsarbete m.m. 539 X 54%
24 Annat arbete som kräver teoretisk specialistkompetens 513 X 43%
23 Lärararbete inom universitet, gymnasie- och grundskola 496 X 44%
91 Servicearbete utan krav på särskild yrkesutbildning 484 X 41%

Källa: Ejdemo och Parding (2018)

Inom ramen för arbetet med denna nya rapport som fokuserar på Boden-Luleå har vi genomfört en bear-
betning av tidigare material från ovannämnda rapport för att kunna redovisa delresultat efter näringsgren. 
Dessa presenteras i en serie tabeller som lyfter fram de tio största yrkesgrupperna i Boden-Luleå år 2013. 
En fullständig översikt finns i bilaga 2b till denna rapport.
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Tabell 3. De 10 största yrkesgrupperna inom civila myndigheter och försvar i Boden-Luleå 2013

Tabell 4. De 10 största yrkesgrupperna inom tillverkning och utvinning i Boden-Luleå 2013

Tabell 5. De 10 största yrkesgrupperna inom byggverksamhet i Boden-Luleå 2013

SSYK2 YRKE Syssel-
satta 2013

Andel pensionsavgångar 
t.o.m. 2030

1 Militärt arbete 1673 21%

24 Annat arbete som kräver teoretisk specialistkompetens 1146 45%

34 Annat arbete som kräver kortare högskoleutbildning 967 41%

41 Kontorsarbete m.m. 542 51%

21 Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens inom teknik och 
datavetenskap m.m.

353 39%

31 Tekniker- och ingenjörsarbete m.m. 282 50%

51 Service-, omsorgs- och säkerhetsarbete 239 33%

12 Ledningsarbete i stora och medelstora företag, myndigheter m.m. 235 65%

72 Metallhantverk, reparatörsarbete m.m. 145 31%

32 Arbete inom biologi, hälso- och sjukvård som kräver kortare hög-
skoleutbildning

129 46%

SSYK2 YRKE Syssel-
satta 2013

Andel pensionsavgångar 
t.o.m. 2030

81 Processoperatörsarbete 1039 51%

82 Maskinoperatörs- och monteringsarbete 741 32%

72 Metallhantverk, reparatörsarbete m.m. 652 37%

31 Tekniker- och ingenjörsarbete m.m. 460 45%

12 Ledningsarbete i stora och medelstora företag, myndigheter m.m. 230 49%

21 Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens inom teknik och 
datavetenskap m.m.

227 26%

34 Annat arbete som kräver kortare högskoleutbildning 182 45%

71 Gruv-, bygg- och anläggningsarbete 167 36%

** Uppgift saknas 153 5%

41 Kontorsarbete m.m. 142 41%

SSYK2 YRKE Syssel-
satta 2013

Andel pensionsavgångar 
t.o.m. 2030

31 Tekniker- och ingenjörsarbete m.m. 420 43%

83 Transport- och maskinförararbete 359 29%

** Uppgift saknas 210 1%

72 Metallhantverk, reparatörsarbete m.m. 203 40%

12 Ledningsarbete i stora och medelstora företag, myndigheter m.m. 183 58%

41 Kontorsarbete m.m. 123 51%

34 Annat arbete som kräver kortare högskoleutbildning 107 38%

91 Servicearbete utan krav på särskild yrkesutbildning 106 52%

93 Annat arbete utan krav på särskild yrkesutbildning 76 18%
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Tabell 6. De 10 största yrkesgrupperna inom transportverksamhet i Boden-Luleå 2013

SSYK2 YRKE Syssel-
satta 2013

Andel pensionsavgångar 
t.o.m. 2030

83 Transport- och maskinförararbete 1153 47%

41 Kontorsarbete m.m. 287 53%

93 Annat arbete utan krav på särskild yrkesutbildning 127 43%

51 Service-, omsorgs- och säkerhetsarbete 107 39%

** Uppgift saknas 104 13%

91 Servicearbete utan krav på särskild yrkesutbildning 103 28%

34 Annat arbete som kräver kortare högskoleutbildning 102 49%

31 Tekniker- och ingenjörsarbete m.m. 86 44%

12 Ledningsarbete i stora och medelstora företag, myndigheter m.m. 66 55%

42 Kundservicearbete 65 32%

SSYK2 YRKE Syssel-
satta 2013

Andel pensionsavgångar 
t.o.m. 2030

33 Lärararbete som kräver kortare högskoleutbildning 1184 51%

51 Service-, omsorgs- och säkerhetsarbete 720 49%

24 Annat arbete som kräver teoretisk specialistkompetens 290 48%

91 Servicearbete utan krav på särskild yrkesutbildning 283 55%

34 Annat arbete som kräver kortare högskoleutbildning 159 47%

31 Tekniker- och ingenjörsarbete m.m. 136 37%

12 Ledningsarbete i stora och medelstora företag, myndigheter m.m. 116 67%

** Uppgift saknas 51 8%

21 Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens inom teknik och 
datavetenskap m.m.

38 39%

SSYK2 YRKE Syssel-
satta 2013

Andel pensionsavgångar 
t.o.m. 2030

32 Arbete inom biologi, hälso- och sjukvård som kräver kortare hög-
skoleutbildning

1351 44%

22 Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens inom biologi, 
hälso- och sjukvård

884 43%

24 Annat arbete som kräver teoretisk specialistkompetens 351 48%

34 Annat arbete som kräver kortare högskoleutbildning 288 47%

12 Ledningsarbete i stora och medelstora företag, myndigheter m.m. 286 60%

41 Kontorsarbete m.m. 265 52%

** Uppgift saknas 176 4%

91 Servicearbete utan krav på särskild yrkesutbildning 118 37%

31 Tekniker- och ingenjörsarbete m.m. 105 50%

Tabell 7. De 10 största yrkesgrupperna inom utbildningsväsendet i Boden-Luleå 2013

Tabell 8. De 10 största yrkesgrupperna inom vård och omsorg i Boden-Luleå 2013
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I detta avsnitt redovisas en nulägesbeskrivning i termer av antal sysselsatta i Boden-Luleå inom de aktu-
ella näringsgrenarna. Avsnittet redovisar antal anställda samt andelen kvinnor inom de 15 största yrkes-
grupperna (3-siffrig SSYK 2012) för respektive näringsgren baserat på den senast tillgängliga statistiken 
från Yrkesregistret. Avsnittet ger också en översikt av tillväxttrender på yrkesnivå (3-siffrig SSYK 2012) för 
de aktuella näringsgrenarna. Perioden som undersöks är begränsad till 2014–2018 på grund av föränd-
ringar i statistiken. Den trend som undersöks är alltså kortsiktig och eventuella tolkningar av sysselsätt-
ningsutvecklingen inom någon viss yrkesgrupp bör därför göras med försiktighet.

3.1 Civila myndigheter och försvar
År 2018 arbetade totalt 6 538 personer inom denna näringsgren i Boden-Luleå, enligt Yrkesregistrets sta-
tistik. Under perioden 2014–2018 observeras en ökad sysselsättning i näringsgrenen med 172 personer. 
Figur 2 illustrerar utvecklingen under den observerade perioden. 

 

3. Nuläge och tillväxttrender på yrkesnivå

Figur 2. Sysselsättningsutveckling inom civila myndigheter och försvar i Boden-Luleå

Tabell 9 ger en översikt av de femton största yrkena inom civila myndigheter och försvaret år 2018 i Bo-
den-Luleå, samt den procentuella förändringen i antal sysselsatta under perioden 2014–2018. Det enskilt 
största yrket i näringsgrenen år 2018 var organisationsutvecklare, utredare och HR-specialister m.fl., som 
uppvisar en tillväxt på 21 procent under perioden 2014–2018. Utöver dessa har en rad andra stora yrkes-
grupper inom näringsgrenen haft en betydande tillväxt i Boden-Luleå under den observerade perioden. 
Antalet soldater har däremot minskat med 49 procent. I de tre största yrkesgrupperna var majoriteten av 
de anställda år 2018 kvinnor. Andelen kvinnor var dock betydligt lägre bland soldater och officerare, samt 
inom yrkesgruppen förvaltnings- och planeringschefer. De teknikorienterade yrkesgrupperna tenderar 
också att ha en relativt ojämn könsfördelning, där män är i majoritet. 
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3.2 Tillverkning och utvinning
År 2018 arbetade totalt 4 248 personer inom tillverkning och utvinning i Boden-Luleå, enligt Yrkesregist-
rets statistik. Under perioden 2014–2018 minskade sysselsättningen i näringsgrenen med 255 personer. 
Figur 3 illustrerar utvecklingen under den observerade perioden. 

 

Sysselsatta 2018 Andel kvinnor 2018 Tillväxt 2014–2018

242 Organisationsutvecklare, utredare och HR-specialister m.fl. 953 67% 21%

335 Skatte- och socialförsäkringshandläggare m.fl. 648 74% 8%

411 Kontorsassistenter och sekreterare 424 84% -7%

031 Soldater m.fl. 420 9% -49%

311 Ingenjörer och tekniker 282 24% 12%

251 IT-arkitekter, systemutvecklare och testledare m.fl. 262 39% 12%

123 Förvaltnings- och planeringschefer 228 18% -9%

336 Poliser 202 31% 9%

541 Andra bevaknings- och säkerhetsyrken 164 12% 7%

159 Övriga chefer inom samhällsservice 158 41% 8%

261 Jurister 147 73% 11%

742 Elektronikreparatörer och kommunikationselektriker m.fl. 136 4% 64%

214 Civilingenjörsyrken 130 22% 81%

241 Revisorer, finansanalytiker och fondförvaltare m.fl. 130 75% 35%

011 Officerare 127 5% 34%

Tabell 9. De 15 största yrkena (SSYK3) inom civila myndigheter och försvar i Boden-Luleå 2018

Figur 3. Sysselsättningsutveckling inom tillverkning och utvinning i Boden-Luleå

Tabell 10 ger en översikt av de femton största yrkena inom tillverkning och utvinning år 2018 i Boden-
Luleå, samt den procentuella förändringen i antal sysselsatta under perioden 2014–2018. Det enskilt 
största yrket i näringsgrenen år 2018 var process- och maskinoperatörer vid stål- och metallverk. Antalet 
sysselsatta i denna yrkesgrupp har minskat med 31 procent sedan 2014, medan den näst största yrkes-
gruppen år 2018, fordonsmekaniker och reparatörer m.fl., har ökat med 50 procent. Andra större yrkes-
grupper inom denna näringsgren som haft betydande tillväxt inkluderar installations- och industrielektriker 
m.fl., produktionschefer inom tillverkning, malmförädlingsyrken och brunnsborrare m.fl., samt slaktare, 
bagare och livsmedelsförädlare m.fl. Andelen kvinnor är överlag låg i yrkesgrupper inom tillverkning och 
utvinning, som tabellen visar.
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3.3 Byggverksamhet
År 2018 arbetade totalt 4 203 personer inom byggverksamhet i Boden-Luleå, enligt Yrkesregistrets sta-
tistik. Under perioden 2014–2018 observeras en svagt minskad sysselsättning i näringsgrenen med 25 
personer. Figur 4 illustrerar utvecklingen under den observerade perioden. 

Tabell 10. De 15 största yrkena (SSYK3) inom tillverkning och utvinning i Boden-Luleå 2018

Sysselsatta 2018 Andel kvinnor 2018 Tillväxt 2014–2018

812 Process- och maskinoperatörer vid stål- och metallverk 685 16% -31%

723 Fordonsmekaniker och reparatörer m.fl. 396 2% 50%

722 Smeder och verktygsmakare m.fl. 340 7% -3%

311 Ingenjörer och tekniker 285 15% -13%

721 Gjutare, svetsare och plåtslagare m.fl. 250 6% 7%

741 Installations- och industrielektriker m.fl. 155 3% 118%

137 Produktionschefer inom tillverkning 146 15% 49%

0002 yrke okänt 145 26% -41%

811 Malmförädlingsyrken och brunnsborrare m.fl. 131 4% 836%

214 Civilingenjörsyrken 127 20% -34%

761 Slaktare, bagare och livsmedelsförädlare m.fl. 111 32% 71%

332 Försäkringsrådgivare, företagssäljare och inköpare m.fl. 106 30% -4%

432 Lagerpersonal och transportledare m.fl. 98 11% -22%

816 Maskinoperatörer, livsmedelsindustri 90 26% -27%

821 Montörer 83 8% -13%

Figur 4. Sysselsättningsutveckling inom byggverksamhet i Boden-Luleå

Tabell 11 ger en översikt av de femton största yrkena inom byggverksamhet år 2018 i Boden-Luleå, 
samt den procentuella förändringen i antal sysselsatta under perioden 2014–2018. Den enskilt största 
yrkesgruppen i näringsgrenen år 2018 var snickare, murare och anläggningsarbetare. Antalet sysselsatta 
i denna yrkesgrupp har växt med 11 procent under perioden 2014–2018 i Boden-Luleå. Andra stora 
yrkesgrupper som uppvisar tillväxt inkluderar t.ex. takmontörer, golvläggare och VVS-montörer m.fl., 
maskinförare samt arbetsledare inom bygg och tillverkning m.m. Andelen kvinnor är mycket låg i de flesta 
större yrkesgrupperna inom byggverksamhet. Däremot är yrkesgruppen kontorsassistenter och sekrete-
rare tydligt kvinnodominerad.
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3.4. Transportverksamhet
År 2018 arbetade totalt 2 536 personer inom transportverksamhet i Boden-Luleå, enligt Yrkesregistrets 
statistik. Under perioden 2014–2018 observeras en ökad sysselsättning i näringsgrenen med 118 perso-
ner. Figur 5 illustrerar utvecklingen under den observerade perioden. 

 

Tabell 11. De 15 största yrkena (SSYK3) inom byggverksamhet i Boden-Luleå 2018

Sysselsatta 2018 Andel kvinnor 2018 Tillväxt 2014–2018

 Snickare, murare och anläggningsarbetare 1006 3% 11%

712 Takmontörer, golvläggare och VVS-montörer m.fl. 465 1% 7%

741 Installations- och industrielektriker m.fl. 414 3% -2%

834 Maskinförare 245 3% 19%

0002 yrke okänt 225 6% -33%

311 Ingenjörer och tekniker 222 13% -7%

312 Arbetsledare inom bygg och tillverkning m.m. 201 8% 44%

136 Driftchefer inom bygg, anläggning och gruva 159 4% -2%

713 Målare, lackerare och skorstensfejare m.fl. 125 18% -24%

833 Lastbils- och bussförare 125 15% -9%

411 Kontorsassistenter och sekreterare 117 86% -1%

931 Grovarbetare inom bygg och anläggning 78 8% 15%

721 Gjutare, svetsare och plåtslagare m.fl. 55 0% -13%

742 Elektronikreparatörer och kommunikationselektriker m.fl. 51 8% 11%

723 Fordonsmekaniker och reparatörer m.fl. 45 4% 80%

Tabell 12 ger en översikt av de femton största yrkena inom transportverksamhet år 2018 i Boden-Luleå, 
samt den procentuella förändringen i antal sysselsatta under perioden 2014–2018. Det enskilt största 
yrket i näringsgrenen år 2018 var lastbils- och bussförare. Yrkesgruppen övrig servicepersonal uppvisar 
en extrem tillväxttakt, vilket beror på att endast 3 personer var sysselsatta inom detta yrke inom transport-
verksamhet år 2014 och därefter har antalet sysselsatta växt till 127 år 2018. Andra tillväxtyrken under 
perioden inkluderar tidningsdistributörer, vaktmästare och övriga servicearbetare, samt maskinförare. Som 
tabellen visar är det främst män som arbetar inom den största yrkesgruppen lastbils- och bussförare. 
Andelen kvinnor tenderar också att vara låg i de övriga större yrkesgrupperna inom transportverksamhet. 

Figur 5. Sysselsättningsutveckling inom transportverksamhet i Boden-Luleå
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3.5 Utbildningsväsendet
År 2018 arbetade totalt 5 503 personer inom utbildningsväsendet i Boden-Luleå, enligt Yrkesregistrets 
statistik. Under perioden 2014–2018 observeras en ökad sysselsättning i näringsgrenen med 83 perso-
ner. Figur 6 illustrerar utvecklingen under den observerade perioden. 

 

Tabell 12. De 15 största yrkena (SSYK3) inom transportverksamhet i Boden-Luleå 2018

Sysselsatta 2018 Andel kvinnor 2018 Tillväxt 2014–2018

833 Lastbils- och bussförare 706 8% 9%

0002 yrke okänt 176 18% -27%

432 Lagerpersonal och transportledare m.fl. 153 20% -3%

832 Bil-, motorcykel och cykelförare 138 15% -5%

831 Lokförare och bangårdspersonal 134 13% -15%

516 Övrig servicepersonal 127 37% 4133%

442 Brevbärare och postterminalarbetare 120 25% -16%

962 Tidningsdistributörer, vaktmästare och övriga servicearbetare 100 14% 33%

933 Hamnarbetare och ramppersonal m.fl. 79 5% -23%

834 Maskinförare 75 4% 29%

511 Kabinpersonal, tågmästare och guider m.fl. 65 57% -4%

422 Resesäljare, kundtjänstpersonal och receptionister m.fl. 50 70% -12%

315 Piloter, fartygs- och maskinbefäl m.fl. 49 12% -23%

723 Fordonsmekaniker och reparatörer m.fl. 39 0% 179%

411 Kontorsassistenter och sekreterare 34 82% -17%

Tabell 13 ger en översikt av de femton största yrkena inom utbildningsväsendet år 2018 i Boden-Luleå, 
samt den procentuella förändringen i antal sysselsatta under perioden 2014–2018. Det enskilt största 
yrket i näringsgrenen år 2018 var grundskollärare, fritidspedagoger och förskollärare. Universitets- och 
högskolelärare uppvisar en positiv sysselsättningsutveckling. Betydligt kraftigare tillväxt ser vi dock för yr-
kesgruppen barnskötare och elevassistenter m.fl. Som tabellen visar utgör kvinnor ofta en tydlig majoritet 
av de anställda inom dessa yrkesgrupper. Hela 85 procent av yrkesgruppen grundskollärare, fritidspeda-
goger och förskollärare utgjordes av kvinnor under det aktuella året. Bland universitets- och högskolelä-
rare är könsfördelningen relativt sett jämnare även om en viss majoritet män observeras. Övriga lärar- och 
pedagogyrken uppvisar en tydlig majoritet av kvinnor, med undantag för yrkesgruppen lärare i yrkesäm-
nen där männen är i majoritet.

Figur 6. Sysselsättningsutveckling inom utbildningsväsendet i Boden-Luleå
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3.6 Vård och omsorg
År 2018 arbetade totalt 9 771 personer inom vård och omsorg i Boden-Luleå, enligt Yrkesregistrets sta-
tistik. Under perioden 2014–2018 observeras en ökad sysselsättning i näringsgrenen med 373 personer. 
Figur 7 illustrerar utvecklingen under den observerade perioden. 

 

Sysselsatta 2018 Andel kvinnor 2018 Tillväxt 2014–2018

234 Grundskollärare, fritidspedagoger och förskollärare 2114 85% -2%

231 Universitets- och högskolelärare 730 41% 6%

531 Barnskötare och elevassistenter m.fl. 644 82% 53%

233 Gymnasielärare 307 75% 6%

235 Andra pedagoger med teoretisk specialistkompetens 291 77% 2%

512 Kockar och kallskänkor 133 80% -6%

911 Städare och hemservicepersonal m.fl. 131 90% -8%

232 Lärare i yrkesämnen 126 33% 10%

941 Snabbmatspersonal, köks- och restaurangbiträden m.fl. 118 91% 6%

242 Organisationsutvecklare, utredare och HR-specialister m.fl. 93 80% 18%

335 Skatte- och socialförsäkringshandläggare m.fl. 86 91% 10%

344 Trafiklärare och instruktörer 60 53% 9%

241 Revisorer, finansanalytiker och fondförvaltare m.fl. 59 85% -12%

159 Övriga chefer inom samhällsservice 49 41% -36%

0002 yrke okänt 46 63% -51%

Tabell 13. De 15 största yrkena (SSYK3) inom utbildningsväsendet i Boden-Luleå 2018

Figur 7. Sysselsättningsutveckling inom vård och omsorg i Boden-Luleå
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Tabell 14 ger en översikt av de femton största yrkena inom vård och omsorg år 2018 i Boden-Luleå, 
samt den procentuella förändringen i antal sysselsatta under perioden 2014–2018. Det enskilt största 
yrket i näringsgrenen år 2018 var skötare, vårdare och personliga assistenter m.fl. Vi ser att ett flertal av 
de större yrkesgrupperna växer i antal, inte minst vårdbiträden, läkare, socialsekreterare och kuratorer 
m.fl. samt sjuksköterskor (med SSYK3-kod 223, vilket avser operations-, barn-, skol-, företags, röntgen-, 
och övriga specialistsjuksköterskor). Majoriteten av de anställda inom de olika yrkesgrupperna i vård och 
omsorg är kvinnor, med undantag för läkare där könsfördelningen är relativt jämn med 53 procent kvinnor. 
Även yrkesgruppen biomedicinska analytiker, tandtekniker och laboratorieingenjörer. m.fl. har en relativt 
jämn könsfördelning, men i de flesta resterande vårdyrken är fördelningen mycket ojämn.
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Tabell 14. De 15 största yrkena (SSYK3) inom vård och omsorg i Boden-Luleå 2018

Sysselsatta 2018 Andel kvinnor 2018 Tillväxt 2014–2018

534 Skötare, vårdare och personliga assistenter m.fl. 2200 71% 4%

532 Undersköterskor 2079 90% -1%

222 Sjuksköterskor 995 91% -4%

533 Vårdbiträden 976 72% 29%

221 Läkare 434 53% 12%

266 Socialsekreterare och kuratorer m.fl. 333 90% 35%

223 Sjuksköterskor (fortsättning) 319 93% 23%

227 Naprapater, sjukgymnaster och arbetsterapeuter m.fl. 256 86% 4%

411 Kontorsassistenter och sekreterare 249 98% -11%

0002 yrke okänt 173 54% -31%

151 Chefer inom hälso- och sjukvård 160 91% 54%

341 Behandlingsassistenter och pastorer 152 62% 28%

321 Biomedicinska analytiker, tandtekniker och laboratorieing. m.fl. 140 57% -3%

535 Tandsköterskor 136 99% -4%

911 Städare och hemservicepersonal m.fl. 92 65% 300%
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I detta avsnitt sammanställs resultaten av beräkningar av förväntade pensionsavgångar mellan 2019 och 
2030 för de aktuella näringsgrenarna i Boden-Luleå. På grund av begränsningar i den tillgängliga statis-
tiken har det inte varit möjligt att beräkna pensionsavgångar för enskilda yrken inom respektive närings-
gren, men resultaten kan tolkas mot bakgrund av de största yrkesgrupperna som redovisas i avsnitt 3. 
Statistiken har inhämtats från databasen Raps-RIS. Den senast tillgängliga statistiken för år 2019 används 
för att få en så aktuell uppskattning som möjligt av det förväntade antalet pensionsavgångar, baserat på 
arbetskraftens demografi år 2019. 

För beräkningarna antas pensionsåldern vara 65 år och resultaten redovisas med nedslag år 2025 och 
2030. Figur 8 visar resultatet av beräkningarna. Totalt indikerar resultaten 8 749 förväntade pensionsav-
gångar. Vård och omsorg är den största näringsgrenen och det är även där de största pensionsavgång-
arna beräknas ske. Totalt beräknas 2 855 pensionsavgångar ske inom denna näringsgren mellan 2019 
och 2030 i Boden-Luleå och över hälften av dessa sker t.o.m. 2025.

 

4. Beräkning av pensionsavgångar  
efter näringsgren

Figur 8. Beräknat antal pensionsavgångar efter näringsgren i Boden-Luleå, 2019–2030

Källa: Raps-RIS, egen bearbetning

En sammanställning av det totala antalet förvärvsarbetande i de olika näringsgrenarna år 2019 i Boden-
Luleå redovisas i tabell 15. De största numerärerna vad gäller såväl förvärvsarbetande som förväntade 
pensionsavgångar återfinns i de näringsgrenar som framförallt utgörs av offentlig sektor, d.v.s. vård och 
omsorg, utbildningsväsendet samt civila myndigheter och försvar. Inom dessa näringsgrenar förväntas 
också en något högre andel av arbetskraften gå i pension t.o.m. 2030, jämfört med tillverkning och utvin-
ning samt transport- och byggverksamhet som har en något yngre arbetskraft. 

Sannolikt ger den sammanställning av yrken som redovisas i kapitel 3 en relativt god uppfattning även om 
vilka kompetenser som behöver ersättas för att kompensera för de förväntade pensionsavgångarna inom 
respektive näringsgren, men det är en brist att det inte har varit möjligt att beräkna pensionsavgångar på 
detaljerad yrkesnivå.
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Beräknade pensionsavgångar t.o.m. 2030

Totalt antal förvärvsarbetande 2019 Antal Andel

Civila myndigheter och försvar 6457 1517 23%

Tillverkning och utvinning 4180 994 24%

Byggverksamhet 4560 929 20%

Transportverksamhet 2633 766 29%

Utbildningsväsendet 5860 1688 29%

Vård och omsorg 10 309 2855 28%

Tabell 15. Förvärvsarbetande i utvalda näringsgrenar i Boden-Luleå, 2019

Källa: Raps-RIS, egen bearbetning
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Föreliggande rapport har redovisat en kvantitativ nulägesbeskrivning och analys av utsikter för kompe-
tensförsörjning för arbetsmarknadsregionen Boden-Luleå, med fokus på näringsgrenarna civila myndig-
heter och försvar, tillverkning och utvinning, byggverksamhet, transportverksamhet, utbildningsväsendet, 
samt vård och omsorg. Sammanställningen utgör inte en prognos utan fokuserar istället på utgångsläget 
och arbetskraftens demografi, med avsikten att kunna fungera som ett kompletterande kunskapsun-
derlag för dialog och resonemang kring kommande behov av kompetens givet det förväntade antalet 
pensionsavgångar samt sysselsättningsutvecklingen på yrkesnivå. 

Det kan inledningsvis konstateras att könsfördelningen tenderar att vara ojämn inom de flesta yrkes-
grupperna som undersökts i denna utredning. Majoriteten av de största yrkesgrupperna inom tillverkning 
och utvinning, byggverksamhet samt transportverksamhet tenderar att ha mycket låga andelar kvinnor, 
medan det omvända gäller för utbildningsväsendet samt vård och omsorg. Inom näringsgrenen civila 
myndigheter och försvar utgör kvinnor en tydlig majoritet av de anställda inom de tre största yrkesgrup-
perna, som var organisationsutvecklare, utredare och HR-specialister m.fl., skatte- och socialförsäkrings-
handläggare m.fl., samt kontorsassistenter och sekreterare. Andelen kvinnor var dock betydligt lägre 
bland soldater och officerare, samt inom yrkesgruppen förvaltnings- och planeringschefer och inom mer 
teknikorienterade yrkesgrupper i näringsgrenen. 

Vidare visar den tillgängliga statistiken att sysselsättningen har minskat mellan 2014 och 2018 inom nä-
ringsgrenarna tillverkning och utvinning samt byggverksamhet, medan sysselsättningen har ökat inom öv-
riga näringsgrenar som studeras. Minskningen inom byggverksamhet är dock blygsam med 25 personer. 

Näringsgrenen civila myndigheter och försvar är en stor arbetsgivare. Det enskilt största yrket i närings-
grenen år 2018 var organisationsutvecklare, utredare och HR-specialister m.fl., som uppvisar en tillväxt 
på 21 procent under perioden 2014–2018. En bearbetning av material från den tidigare rapporten av 
Ejdemo och Parding (2018), som dock använder en mindre detaljerad klassificering av yrken, indikerar att 
yrken med krav på teoretisk specialistkompetens så som organisationsutvecklare m.fl. har relativt höga 
pensionsavgångar t.o.m. 2030. Med avseende på militär verksamhet kan här också noteras att antalet 
anställda soldater har minskat med 49 procent. Vidare visar statistik från Yrkesregistret att antalet specia-
listofficerare har minskat med 66 procent under perioden 2014–2018 i Boden-Luleå, medan yrkesgrup-
pen officerare har växt med 34 procent under samma period.

Inom tillverkning och utvinning noteras en betydande minskning av antalet process- och maskinoperatö-
rer vid stål- och metallverk. Den tidigare rapporten av Ejdemo och Parding (2018) visar på stora pensions-
avgångar inom yrkesgruppen processoperatör t.o.m. 2030. Den observerade minskningen under perio-
den 2014–2018 kan i någon mån bero på teknisk utveckling som möjliggör att färre pensionsavgångar 
ersätts, men undersökningen har inte studerat detta i detalj. Trots att sysselsättningen inom tillverkning 
och utvinning totalt sett minskat noteras också ett antal yrken med betydande tillväxt vilket tyder på en 
näringsgren som genomgår snabb förändring.

För näringsgrenen byggverksamhet indikerar bearbetningen av den tidigare rapporten att numerärt sett 
stora pensionsavgångar förväntades bland bygg- och anläggningsarbetare, men andelen som förvänta-
des uppnå pensionsålder under studieperioden var inte anmärkningsvärt hög jämfört med andra yrkes-
grupper. Relativt sett förväntades betydande pensionsavgångar bland tekniker och ingenjörer inom bygg-
verksamhet, samt bland anställda i ledningsfunktioner. I tabell 10 ser vi att antalet snickare, murare och 
anläggningsarbetare samt t.ex. takmontörer, golvläggare och VVS-montörer m.fl. har ökat under perioden 
2014–2018. Antalet ingenjörer och tekniker inom byggverksamhet i Boden-Luleå har däremot minskat 
under samma period. Det är oklart om detta beror på pensionsavgångar i kombination med rekryterings-
problem eller om andra förklaringsfaktorer ligger bakom.

5. Diskussion och slutsatser
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Inom näringsgrenen transportverksamhet är lastbils- och bussförare den absolut största yrkesgruppen. 
Antalet sysselsatta inom dessa yrken har ökat med 9 procent under perioden 2014–2018 i Boden-Luleå. 
Bearbetningen av den tidigare rapportens underlag visar på relativt sett stora pensionsavgångar inom 
denna yrkesgrupp för perioden 2013–2030. Om efterfrågan antas fortsätta i kombination med höga pen-
sionsavgångar kan detta innebära utmaningar för kompetensförsörjningen. 

Sysselsättningen inom utbildningsväsendet i Boden-Luleå ökade med 83 personer under perioden 
2014–2018. Vår bearbetning av den tidigare rapportens underlag, som redovisas i kapitel 2, indikerar att 
utbildningsväsendet genomgår stora pensionsavgångar t.o.m. 2030. Vi ser i tabell 13 att grundskollärare, 
fritidspedagoger och förskollärare, som är den största yrkesgruppen, har minskat med 2 procent under 
perioden 2014–2018. Det är oklart hur förklaringsfaktorerna ser ut. Antalet barnskötare och elevassisten-
ter m.fl. har under samma period ökat med 53 procent i Boden-Luleå. 

Slutligen undersökte vi vård och omsorg. Inom denna näringsgren ökade antalet anställda med 373 
personer i Boden-Luleå under perioden 2014–2018. De största yrkesgrupperna är skötare, vårdare och 
personliga assistenter m.fl. samt undersköterskor. Antalet undersköterskor har dock minskat något under 
perioden, medan antalet vårdbiträden har ökat med 29 procent. Bearbetningen av den tidigare rappor-
tens underlag, som redovisas i kapitel 2, indikerar stora förväntade pensionsavgångar bland vårdpersonal 
med gymnasiekompetens samt också bland vårdyrken med högre kvalifikationsnivå. 

Det kan avslutningsvis noteras att en observerad minskning i antal anställda inom någon enskild yrkes-
grupp inte nödvändigtvis kan tolkas som att efterfrågan minskar, en underliggande förklaring kan vara 
svårighet att rekrytera för att ersätta pensionsavgångar. Detta har dock inte undersökts vidare inom 
ramen för arbetet med denna rapport. På ett liknande sätt kan heller inte en observerad ökning av antalet 
anställda inom en yrkesgrupp tolkas som att arbetskraftsbehovet möts fullt ut. 



Bilaga 2b. Bearbetning av tidigare rapport (Ejdemo & Parding, 2018): antal sysselsatta i Boden-Luleå efter näringsgren 2013 samt andel pensionsavgångar 2013 t.o.m. 2030

Tillverkning och utvinning Byggverksamhet Transportverksamhet Civila myndigheter och försvar Utbildningsväsendet Vård och omsorg

SSYK2 YRKE Syssels. 2013 Andel pensionsav. Syssels. 2013 Andel pensionsav. Syssels. 2013 Andel pensionsav. Syssels. 2013 Andel pensionsav. Syssels. 2013 Andel pensionsav. Syssels. 2013 Andel pensionsav.

** Uppgift saknas 153 5% 210 1% 104 13% 27 22% 51 8% 176 4%

1 Militärt arbete 0 2 0% 4 75% 1673 21% 0 1 0%

11 Politiskt arbete m.m. 0 2 50% 2 50% 35 74% 3 67% 4 50%

12 Ledningsarbete i stora och medel- 
stora företag, myndigheter m.m.

230 49% 183 58% 66 55% 235 65% 116 67% 286 60%

13 Ledningsarbete i mindre företag,  
myndigheter m.m.

50 58% 74 65% 21 52% 37 54% 21 71% 28 39%

21 Arbete som kräver teoretisk specialistkom-
petens inom teknik och datavetenskap m.m.

227 26% 36 42% 7 57% 353 39% 38 39% 44 45%

22 Arbete som kräver teoretisk specialistkom-
petens inom biologi, hälso- och sjukvård

2 50% 0 0 125 21% 9 89% 884 43%

23 Lärararbete inom universitet,  
gymnasie- och grundskola 

3 67% 4 0% 1 0% 9 56% 2304 42% 41 68%

24 Annat arbete som kräver teoretisk specialist-
kompetens 

86 35% 64 50% 21 67% 1146 45% 290 48% 351 48%

31 Tekniker- och ingenjörsarbete m.m. 460 45% 420 43% 86 44% 282 50% 136 37% 105 50%

32 Arbete inom biologi, hälso- och sjukvård 
som kräver kortare högskoleutbildning

31 39% 14 36% 1 100% 129 46% 10 40% 1351 44%

33 Lärararbete som kräver kortare  
högskoleutbildning

0 0 1 100% 7 29% 1184 51% 22 50%

34 Annat arbete som kräver kortare  
högskoleutbildning

182 45% 107 38% 102 49% 967 41% 159 47% 288 47%

41 Kontorsarbete m.m. 142 41% 123 51% 287 53% 542 51% 33 52% 265 52%

42 Kundservicearbete 13 46% 2 0% 65 32% 56 45% 12 42% 61 38%

51 Service-, omsorgs- och säkerhetsarbete 45 31% 73 45% 107 39% 239 33% 720 49% 5255 40%

52 Försäljningsarbete inom detaljhandel m.m. 82 24% 25 16% 22 18% 11 36% 22 32% 49 24%

61 Arbete inom jordbruk, trädgård, skogsbruk 
och fiske

16 31% 63 57% 7 43% 8 63% 1 0% 9 44%

71 Gruv-, bygg- och anläggningsarbete 167 36% 1930 30% 41 39% 69 59% 21 62% 24 54%

72 Metallhantverk, reparatörsarbete m.m. 652 37% 203 40% 31 35% 145 31% 5 20% 3 0%

73 Finmekaniskt och grafiskt hantverk,  
konsthantverk m.m.

35 26% 14 43% 0 48 48% 1 0% 14 43%

74 Annat hantverksarbete 72 26% 3 33% 3 0% 1 100% 0 0

81 Processoperatörsarbete 1039 51% 39 23% 20 50% 13 62% 7 57% 3 100%

82 Maskinoperatörs- och monteringsarbete 741 32% 29 41% 13 31% 1 0% 2 0% 2 0%

83 Transport- och maskinförararbete 67 46% 359 29% 1153 47% 22 68% 1 0% 16 44%

91 Servicearbete utan krav på särskild  
yrkesutbildning

50 28% 106 52% 103 28% 68 53% 283 55% 118 37%

92 Arbete inom lantbruk m.m. utan krav på 
särskild yrkesutbildning

3 0% 0 1 0% 0 1 0% 0

93 Annat arbete utan krav på särskild  
yrkesutbildning

68 40% 76 18% 127 43% 73 64% 1 0% 1 0%
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