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Förord 

Sverige och Västerbotten1 befinner sig i en återhämtningsperiod sett till den ekonomiska och 

sysselsättningsmässiga utvecklingen. På medellång och lång sikt står Västerbotten, i likhet 

med flertalet andra län i Sverige, inför relativt stora utmaningar när det gäller matchningen 

mellan efterfrågan på och utbudet av arbetskraft. Mer specifikt kan detta beskrivas som en 

kompetensmatchningsutmaning, som i Västerbotten bland annat beror på en åldrande 

befolkning och en förändrad efterfrågan på arbetskraft med specifika kompetenser. 

Situationen innebär en påtaglig risk att vissa yrken, givet att utvecklingen fortsätter i den 

riktning som den gjort det senaste decenniet, kommer att uppleva kraftiga utbudsbrister 

eller omvänt en risk för överskott.  Dessa scenarion reser ett antal viktiga frågor: Hur många 

inom olika yrken kommer att gå i pension? Vilka kompetenser kommer att behövas? Vilka 

branscher växer och vilka minskar? Hur klarar utbildningssystemet att svara mot 

arbetsmarknadens behov av kompetens? Kort sagt, hur kan kompetensförsörjningen 

förbättras så att regionen står väl rustad inför den framtida utvecklingen? Dessa och 

liknande frågor ska diskuteras och åtminstone delvis besvaras inom ramen för de regionala 

kompetensplattformar som på regeringens uppdrag etableras i respektive län. I 

Västerbottens län ansvarar Region Västerbotten för uppbyggnaden av den regionala 

kompetensplattformen.  

 

Syftet med de regionala kompetensplattformarna är att åstadkomma en ökad samverkan 

kring kompetensförsörjning och utbildningsplanering på kort och lång sikt. Arbetet ska leda 

till ökad kunskap, översikt och samordning inom kompetensförsörjnings- och 

utbildningsområdet. Uppdraget består av att dels utarbeta kunskapsunderlag och dels av att 

kommunicera dessa med arbetslivets företrädare och med utbildningsanordnare. Den 

föreliggande rapporten är en del i arbetet att skapa ett kvantitativt kunskapsbidrag kring 

framtida rekryteringsbehov i Västerbottens län.  

 

Rapportens tidshorisont sträcker sig till 2020 med ett nedslag 2015, där rekryteringsbehovet 

på medellång sikt beskrivs. Syftet med föreliggande rapport inbegriper att dels på ett mer 

generellt sätt beskriva Västerbottens arbetsmarknads- och branschstruktur, och dels belysa 

rekryteringsbehoven för respektive yrkesgrupp och bransch i länet. Särskilt fokus läggs vid 

branscher och yrken som härrör till turism, tillverkning och utvinning, företagstjänster, samt 

vård och omsorg.  Rapporten skapar också ett underlag för att spegla näringslivets och 

arbetsmarknadens inneboende dynamik och förändring över tid.  

 

Sysselsättningsframskrivningarna utgår från den grundläggande frågeställningen kring 

regionalt utbud och efterfrågan på arbetskraft. Utbudet på arbetskraft bottnar i en individs 

beslut om arbetskraftsutbud, om individen skall arbeta och i sådant fall hur mycket. Detta 

beslut bestäms i stor utsträckning av individens syn på lönsamheten i att arbeta i termer av 
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 Med Västerbotten avses i samtliga fall Västerbottens län. 



 
 

nytta. Deltagandet på den regionala arbetsmarknaden påverkas i sin tur av regionens 

efterfrågan på arbete. Värt att notera är att arbetskraftsutbudet inte alltid är den enskilde 

individens beslut, utan många gånger ett gemensamt val för hushållet. 

 

Efterfrågan på arbetskraft bestäms på kort sikt av arbetsgivarens beslut om hur många 

individer som ska anställas samt vilken kompetens som behövs utifrån ett 

lönsamhetsperspektiv. På lång sikt förklaras emellertid efterfrågan på arbetskraft i stor 

utsträckning av teknisk utveckling och internationell konkurrens. Den tekniska utvecklingen 

påverkar produktivitets- och produktutveckling, vilket på sikt förändrar branschers relativa 

positioner och efterfrågan på olika typer av arbetskraft. Intåget av datorer i produktion och 

organisation är ett tydligt exempel som förändrat både produktion och produkt samt vilken 

typ och kvantitet av arbetskraft som efterfrågas. I sammanhanget kan detta också ses som 

en del av den pågående strukturförändringen i den svenska ekonomin. 

 

Strukturella förändringar innebär en förskjutning av ekonomisk verksamhet mellan och inom 

ekonomins olika sektorer och påverkar vilken typ av arbetskraft som efterfrågas. Från 1970-

talet pågår i Sverige en utveckling som innebär att tjänstesektorns relativa storlek ökar och 

industrisektorn minskar. Också inom respektive sektor pågår en påtaglig utveckling, där 

exempelvis innehållet i en tjänst eller produkt för 5-10 år sedan i många fall inte alls är 

jämförbart med dagens innehåll. Tredimensionella biografvisningar och 

mobiltelefonapplikationer utgör tydliga exempel på detta. Samtidigt utvecklas 

industrisektorn mot en allt mer högproduktiv produktion som innefattar ett allt större 

kunskapsinnehåll. Strukturomvandling och förskjutningar inom näringslivet tydliggör det 

faktum att den kompetens som efterfrågas av arbetsmarknaden ständigt förändras och 

understryker därför behovet av en kontinuerlig matchningsprocess. 

 

Rapporten har genomförts inom ramen för projektet ACANALYS. Projektet syftar till att 

utveckla kompetens för analys av hållbar regional utveckling i Västerbotten. ACANALYS ägs 

av CERUM, Umeå universitet och finansieras av EU:s strukturfonder, Region Västerbotten, 

Västerbottens läns landsting, Umeå, Skellefteå och Lycksele kommuner samt stöds av 

Företagarna Västerbotten och Västerbottens Handelskammare. 

 

Umeå 2011-01-31 

Gunnar Brandén Andreas Forsgren Marcus Holmström Fredrik Olsson-Spjut 
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Sammanfattning 

 
 

 

 

 

Generella slutsatser 

 Det förväntade rekryteringsbehovet i Västerbottens län uppgår till 22 763 

anställningar till och med 2015 samt till 38 923 anställningar till och med 2020. 

 Av rekryteringsbehovet till och med 2015 förväntas 15 880 anställningar uppstå till 

följd av pensionsavgångar samt resterande 6 883 anställningar till följd av 

sysselsättningstillväxt. Motsvarande till och med 2020 förväntas totalt 27 123 

anställningar uppstå till följd av pensionsavgångar medan 11 799 anställningar 

förväntas uppstå till följd av sysselsättningstillväxt. 

 Arbetsmarknaden är könssegregerad i bemärkelsen att kvinnor och män tenderar 

att arbeta i olika branscher. De största skillnaderna i Västerbottens län återfinns i 

branscherna Vård och omsorg, som utgörs av drygt 80 procent kvinnor, och 

Byggverksamhet som utgörs av drygt 90 procent män.  

 I de tio största yrkesgrupperna för kvinnor arbetar 56 procent av kvinnorna i 

Västerbottens län, medan 39 procent av männen arbetar i de tio största 

yrkesgrupperna för män. Det indikerar att kvinnor har en jämförelsevis smalare 

yrkesbredd än män. 

 

Rekryteringsbehov på branschnivå 

 Rekryteringsbehovet förväntas vara positivt för samtliga branscher i Västerbottens 

län till och med 2020. Till antalet förväntas rekryteringsbehoven vara störst inom 

branscherna Vård och omsorg samt Finansiell verksamhet m.m. Lägst förväntas 

rekryteringsbehovet vara inom Jordbruk, skogsbruk m.m. 

 Sysselsättningen förväntas öka i samtliga branscher i Västerbottens län utom i 

Tillverkning och utvinning samt Utbildning och forskning, där alltså 

pensionsavgångar förväntas utgöra hela rekryteringsbehovet. 

 På branschnivå förväntas de största pensionsavgångarna ske inom Vård och 

omsorg samt Utbildning och forskning. 



 
 

 

  

Rekryteringsbehov på yrkesgruppsnivå 

 Till och med 2020 förväntas 88 yrkesgrupper uppvisa ett positivt 

rekryteringsbehov, medan 23 yrkesgrupper förväntas uppvisa ett negativt. 

 De fem yrkesgrupper med störst uppskattat rekryteringsbehov är Vård- och 

omsorgspersonal; Drift och verksamhetschefer; Försäljare i detaljhandeln, 

demonstratörer m.fl.; Fordonsförare samt Säljare, inköpare, mäklare m.fl. 

 De fem yrkesgrupper med flest beräknade pensionsavgångar är Vård- och 

omsorgspersonal; Drift- och verksamhetschefer; Säljare, inköpare, mäklare m.fl.; 

Ingenjörer och tekniker samt Fordonsförare. 



 

Disposition 

Rapporten består av två kapitel samt ett antal bilagor. Kapitel 1 redogör för det 

dataunderlag som ligger till grund för analyserna i rapporten samt ger en kunskapsöversikt 

av den rådande befolknings-, arbetsmarknads- och yrkesstrukturen i Västerbottens län. Här 

redovisas en befolkningsprognos till och med 2020 för Västerbottens län samt befolkningens 

och de anställdas utbildningsnivå. Dessutom redogörs för bransch- och yrkesstruktur i 

Västerbottens län. Varje avsnitt sammanfattas avslutningsvis i punktform. 

 

I kapitel 2 presenteras framskrivningar av sysselsättning och beräkningar av 

pensionsavgångar på bransch- och yrkesnivå i Västerbottens län. Kapitlet innehåller även en 

beskrivning av den metod som använts samt branschspecifika yrkesanalyser.  

 

I bilagorna ingår de antaganden som ligger till grund för befolkningsprognosen, redogörelser 

för Svensk näringsgrensindelning (SNI 2002) och för Standard för svensk yrkesklassificering 

(SSYK 96) samt en genomgång av de geografiska indelningar som används i rapporten. I 

synnerhet diskuteras hur Funktionella Analysregioner (FA-regioner) skapas.2  
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 Till rapporten har bifogats datafiler med information om förväntade rekryteringsbehov i Västerbottens FA-

regioner och kommuner. Filerna kommer att finnas tillgängliga på Region Västerbottens hemsida, 
www.regionvasterbotten.se, under våren 2011.  
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1. Västerbottens län: läget på arbetsmarknaden 2008 

1.1 Dataunderlag 

Statistikunderlaget som används i rapporten är hämtat från Statistiska Centralbyrån (SCB) 

och rAps. 

 

Yrkesregistret 

Yrkesregistret är ett totalräknat individregister i vilket SCB årligen redovisar yrkesstatistik för 

Sveriges befolkning. Den yrkesstatistik som används i rapporten inkluderar sysselsatta, 

anställda i åldrarna 16-64 år under perioden 2001-2008. De variabler som används är kön, 

åldersgrupp, utbildningsnivå, yrkeskod SSYK3, yrkeskod SSYK4 (2005-2008) bransch (SNI 

2002) och arbetsställets kommun- och FA-regionstillhörighet. Data för år 2008 innefattar 

114 002 individer. 

 

Statistikdatabasen  

Från den officiella statistik som publiceras på SCB:s hemsida har befolknings- och 

utbildningsstatistik hämtats.3 Befolkningsstatistiken som använts avser hela befolkningen, 

medan utbildningsstatistiken avser utbildningsnivå för befolkningen 16-64 år. 

 

rAps4 

rAps är en regional statistikdatabas som tillkommit genom ett samarbete mellan SCB, 

Tillväxtverket och Tillväxtanalys. I rapporten används branschstatistik (SNI 2002) för 

Västerbottens län och riket från rApsdatabasen, som inkluderar sysselsatta, anställda och 

företagare i åldrarna 16-64 år. Då företagare inkluderas ingår 118 530 individer i 

Västerbottens län 2008, att jämföra med de 114 002 individer som ingår i SCB:s yrkesstatistik 

för samma år. Rapportens befolkningsprognos har genomförts i rAps prognosprogram. 

 

 

 

  

                                                           
3
 www.scb.se 

4
 Notera att statistiken från rAps inkluderar företagare medan statistiken från SCB:s Yrkesregister inte gör det.  
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1.2 Befolkning, demografi och utbildning 

Den framtida befolkningsutvecklingen är av central betydelse för bland annat 

arbetsmarknadens storlek och försörjningsbördan i länet. Därför redovisas en prognos över 

befolkningsutvecklingen i Västerbottens län fram till och med 2020.5 I avsnittet redogörs 

också för befolkningens och de sysselsattas utbildningsnivå.  

 

I Figur 1 illustreras befolkningsprognosen för Västerbotten fram till 2020.6  
 

Figur 1. Västerbottens befolkning 2001-2020 

 
Källa: rAps 2008, CERUM:s prognos (egen bearbetning) 

 

 Enligt prognosen kommer befolkningen att uppgå till 267 000 i Västerbotten 2020, 

vilket motsvarar en befolkningsökning om cirka tre procent jämfört med 2008.  

 

 Befolkningen i arbetsför ålder förväntas däremot att minska, med cirka 3,6 procent. 

Den prognostiserade utvecklingen innebär att kvoten mellan hela befolkningen och 

den i åldrarna 16-64 år ökar från 1,55 till 1,65.7  

 

Figur 2 visar den procentuella skillnaden i folkmängd mellan 2020 och 2008 i Västerbottens 

FA-regioner8, avseende hela befolkningen och befolkningen 16-64 år. 

 

                                                           
5
 Befolkningsprognosen har utförts av Fredrik Garli vid CERUM. Resultaten kommer att publiceras i en rapport 

inom ramen för projektet ACANALYS och finnas tillgänglig under våren 2011 via www.cerum.umu.se 
6
 Information om de parametrar och antaganden som ligger till grund för prognosen återfinns i bilaga A. 

7
 Kvoten mellan total befolkning och befolkning 16-64 år liknar den så kallade försörjningsbördan, som mäter 

kvoten mellan total befolkning och sysselsatta 20-64 år. Här tas emellertid hela befolkningen i arbetsför ålder 
med i beräkningen, och inte enbart de som är sysselsatta. 
8
 För mer information om indelning i FA-regioner, se bilaga B. 
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Figur 2. Befolkning i Västerbottens FA-regioner 2020 jämfört med 2008, skillnad i procent 

 
Källa: rAps 2008 (egen bearbetning) 

 

 Länets förväntat positiva befolkningstillväxt beror enbart på tillväxten i Umeå FA, 

som uppgår till 8,2 procent 2020. Befolkningen förväntas minska procentuellt mest i 

Åsele FA-region, där den totala befolkningen minskar med nära 20 procent och 

befolkningen 16-64 år med 22 procent. Av de FA-regioner med förväntat negativ 

befolkningsutveckling minskar Skellefteå FA minst, 0,67 procent för hela 

befolkningen och 6 procent för befolkningen 16-64 år.  

 

 Gemensamt för samtliga FA-regioner i länet är att andelen av befolkningen i 

arbetsför ålder förväntas vara lägre 2020 än 2008.  

I Tabell 1 redovisas befolkningen i Västerbottens FA-regioner 2001 och 2008, samt 

prognosen för 2015 och 2020. 

Tabell 1. Befolkning i Västerbottens FA-regioner 2001, 2008, 2015 och 2020 

FA-region 2001 2008 2015 2020 

Dorotea 3 294 2 961 2 767 2 656 
Sorsele 3 132 2 826 2 574 2 411 
Storuman 6 788 6 348 5 940 5 637 
Vilhelmina 7 730 7 221 6 836 6 546 
Åsele 3 563 3 218 2 832 2 592 
Lycksele 16 567 15 800 15 469 15 282 
Umeå 137 067 143 983 151 170 155 786 
Skellefteå 76 677 76 590 76 240 76 077 
Västerbottens län 254 818 258 947 263 829 266 988 
Källa: SCB 2010, rAps 2008 (egen bearbetning) 
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Sysselsättning 

År 2008 var 118 530 personer sysselsatta i Västerbottens län, inklusive företagare, i åldrarna 

16-64 år. Exklusive företagare var antalet sysselsatta 114 002, varav 59 216 män och 54 786 

kvinnor.9 I Tabell 2 redovisas antalet sysselsatta exklusive företagare i Västerbottens län 

2001 och 2008, samt CERUM:s framskrivning för 2015 och 2020. 

Tabell 2. Sysselsatta i Västerbottens län, 2001, 2008, 2015 och 2020 

 2001 2008 2015 2020 

Antal 107 226 114 002 120 027 124 943 
Förändring, index 
2008=100 94 100 105 110 
Källa: SCB, Yrkesregistret 2008, CERUM:s framskrivning 

 

 Antalet sysselsatta förväntas öka till 124 943 personer år 2020, vilket skulle innebära 

en ökning med cirka tio procent jämfört med 2008. Mer information om bransch- och 

yrkesstrukturen i Västerbottens län och sysselsättning efter kön återfinns i de två 

nästkommande avsnitten i kapitlet.  

Befolkningens utbildning 

I Figur 3 illustreras utbildningsnivån i Västerbotten för befolkningen i Västerbotten mellan 16 

och 64 år samt för den i länet sysselsatta dagbefolkningen i samma åldersintervall.10 

Utbildningsnivån grupperas i klasserna förgymnasial, gymnasial och eftergymnasial 

utbildning, vilka anges i procentandelar. Data avser år 2008. 

                                                           
9
 Data gällande sysselsättning inkluderar inte företagare, med undantag av kapitel 1.3 där dessa ingår. 

10
 Utbildningsnivåerna är kodade efter en aggregering av klassificeringssystemet SUN2000, Svensk 

utbildningsnomenklatur. SUN används både i centrala register för officiell statistik, till exempel i SCB:s register 
över befolkningens utbildning, och i specialundersökningar. För mer information se  
SCB (2008) ”SUN, Svensk utbildningsnomenklatur”, http://www.scb.se/Pages/Standard____62591.aspx, 
hämtad 2011-01-05 
 

http://www.scb.se/Pages/Standard____62591.aspx


5 
 

Figur 3. Befolkningens och de sysselsattas utbildningsnivå i Västerbottens län 2008 

 
Källa: SCB, Yrkesregistret 2008 (egen bearbetning) 

 

 Den sysselsatta befolkningen 16-64 år hade något högre utbildningsnivå jämfört med 

hela befolkningen 2008. Skillnaden var störst i gruppen med endast förgymnasial 

utbildning, där 9 procent av den sysselsatta befolkningen återfanns jämfört med 17 

procent av den totala befolkningen.  

Nedan åskådliggörs hur den sysselsatta befolkningen 16-64 år fördelades på de tre 

utbildningsnivåerna 2008. Utbildningsnivå redovisas i Figur 4 efter åldersgrupp och i Figur 5 

efter kön. 

Figur 4. Utbildningsnivå efter åldersgrupp för sysselsatta i Västerbottens län 2008 

  
Källa: SCB, Yrkesregistret 2008 (egen bearbetning) 
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 De relativt unga förvärvsarbetande uppvisade den högsta utbildningsnivån, där 

andelen med eftergymnasial utbildning var allra högst bland de sysselsatta i 

åldersgruppen 30-34 år, 50 %. Därefter avtog andelen eftergymnasialt utbildade 

successivt med stigande ålder.  

Figur 5. Utbildningsnivå för sysselsatta efter kön i Västerbottens län 2008 

  
Källa: SCB, Yrkesregistret 2008 (egen bearbetning) 

 

 Här framkommer att en större andel av de sysselsatta kvinnorna än de sysselsatta 

männen hade eftergymnasial utbildning, medan en större andel av männen än 

kvinnorna endast hade förgymnasial utbildning.  
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Utifrån de fakta som presenterats i avsnittet kan följande slutsatser dras: 

 

 Folkmängden i Västerbotten förväntas 2020 uppgå till 267 000, vilket motsvarar 

en befolkningsökning på tre procent jämfört med 2008. Befolkningen i arbetsför 

ålder förväntas emellertid minska med cirka 3,6 procent. 

 Med undantag av Umeå FA förväntas befolkningen minska i samtliga FA-regioner i 

länet till och med 2020. 

 De sysselsatta i Västerbotten uppvisade 2008 en högre utbildningsnivå än länets 

totala befolkning 16-64 år.  

 Bland de sysselsatta 16-64 år var andelen eftergymnasialt utbildade högst i 

åldersgruppen 30-34 år. Därefter avtog andelen eftergymnasialt utbildade 

successivt med stigande ålder. 

 En större andel av de sysselsatta kvinnorna än de sysselsatta männen hade 2008 

eftergymnasial utbildning, medan en större andel av männen än kvinnorna endast 

hade förgymnasial utbildning. 
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1.3 Branschstruktur 

Kunskap om arbetsmarknadens struktur och olika branschers tillväxt över tid är viktig för att 

öka förståelsen för yrkesutvecklingen i Västerbottens län. Inte sällan är enskilda yrken starkt 

kopplade till en eller ett par branscher, varför yrkesutvecklingen är beroende av 

branschernas sysselsättningsutveckling. För att identifiera Västerbottens särdrag jämförs 

länets branschstruktur med rikets i termer av sysselsättning och kön. 

 

För att beskriva och analysera Västerbottens och rikets branschstruktur används 

indelningsgrunden SNI 2002 på grov nivå. Denna delar in ekonomin i totalt tio 

branschgrupper. Valet av indelningsgrund baseras på en avvägning mellan detaljrikedom och 

möjlighet att tydligt visualisera resultat.11 

 

Sysselsättning efter bransch 

I Figur 6 jämförs hur den sysselsatta befolkningen12 fördelades över de tio branschgrupperna 

i Västerbotten och riket 2008.  

Figur 6. Sysselsättning efter bransch i Västerbottens län och riket 2008* 

 
* Antalet sysselsatta per bransch i Västerbottens län redovisas ovanför de mörkgröna staplarna 

Källa: rAps 2008 (egen bearbetning) 

 

 I Västerbotten var Vård och omsorg den enskilt största branschgruppen med cirka 

25 000 sysselsatta. Det innebär att drygt 21 procent av den förvärvsarbetande 

dagbefolkningen i länet var sysselsatt inom Vård och omsorg, vilket är mer än 

motsvarande siffra för riket där cirka 16 procent var sysselsatta i branschen. 

                                                           
11

 För mer information om branschindelningar i SNI, se bilaga C. 
12

 Kapitel 1.3 bygger på data från rAps, som inkluderar företagare.  
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 Andelen sysselsatta inom Utbildning och forskning var nära tre procentenheter högre 

i Västerbotten än i riket, medan andelen sysselsatta inom Finansiell verksamhet13 var 

cirka fyra procentenheter lägre i Västerbotten än i riket. Sysselsättningsandelarna i 

övriga näringsgrenar var relativt lika mellan Västerbotten och riket.  

 

Branschstrukturens utveckling 

För att studera branschstrukturens förändring över tid visas nedan hur 

sysselsättningsandelarna i Figur 6 förhåller sig till andelarna år 2002. I Tabell 3 jämförs 

andelen sysselsatta per bransch år 2008 (Figur 6) med samma andel år 2002.  

Tabell 3. Branschgruppernas sysselsättningsandelar i Västerbottens län och riket, 2008 jämfört med 2002, mätt 
i procentenheter 

Bransch Västerbotten (procentenheter) Riket (procentenheter) 
Finansiell verksamhet +2,22 +2,07 
Byggverksamhet +0,75 +0,85 
Offentlig förvaltning +0,28 -0,17 
Energiproduktion m.m. +0,21 +0,11 
Personliga och kulturella tjänster +0,19 +0,65 
Jordbruk, skogsbruk m.m. +0,17 -0,07 
Handel och kommunikation -0,37 +0,13 
Vård och omsorg -0,46 -0,04 
Tillverkning och utvinning -1,29 -2,49 
Utbildning och forskning -1,64 -0,23 
Källa: rAps 2008 (egen bearbetning) 

 

 Sysselsättningsandelarna för Vård och omsorg samt Utbildning och forskning har 

minskat mer i Västerbotten än i riket, medan Tillverkning och utvinning har minskat 

mindre i Västerbotten än i riket. 

 

 I både Västerbotten och riket har sysselsättningsandelarna ökat mest inom Finansiell 

verksamhet och Byggverksamhet. 

 

Sysselsättningsutveckling per bransch 

I Figur 7 jämförs antalet sysselsatta per bransch år 2008 med år 2002.  

                                                           
13

 I Finansiell verksamhet ingår branschgrupperna Finansiella tjänster och Företagstjänster.  
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Figur 7. Sysselsättningsförändring per bransch i Västerbotten och riket, 2008 jämfört med 2002* 

 
* Förändringen av antalet sysselsatta per bransch i Västerbotten redovisas bredvid de mörkgröna staplarna 

Källa: rAps 2008 (egen bearbetning) 

 

 I både Västerbotten och riket har sysselsättningen inom Finansiell verksamhet ökat 

relativt och absolut mest. 3 165 personer fler var sysselsatta i branschen i 

Västerbotten 2008 jämfört med 2002, vilket motsvarar en procentuell ökning på nära 

32 procent.  

 

 I Västerbotten har sysselsättningen minskat inom Tillverkning och utvinning samt 

Utbildning och forskning. 1 033 personer färre var sysselsatta inom Utbildning och 

forskning 2008 jämfört med 2002, vilket motsvarar en procentuell minskning om 6 

procent. Utöver Utbildning och forskning är sysselsättningstrenderna de samma i 

Västerbotten och riket, även om förändringarnas storlek varierar.14  

Sysselsättning efter bransch och kön 

Arbetsmarknaden är könssegregerad, i bemärkelsen att män och kvinnor tenderar att arbeta 

i olika branscher. I Tabell 4 redovisas hur stor andel av det totala antalet sysselsatta inom 

varje bransch som utgjordes av kvinnor och män 2008. I Tabell 5 redovisas hur stor andel av 

samtliga förvärvsarbetande kvinnor respektive män som arbetade inom varje bransch 

samma år.  

 

 

                                                           
14

 Resultaten bör tolkas med viss försiktighet då sysselsättningsförändringar i branscher delvis kan bero på 

kvalitetsförändringar i statistiken. 
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Tabell 4. Könsstruktur efter bransch i Västerbotten och riket 2008 

Bransch Västerbotten  Riket  

 Kvinnor % Män % Summa % Kvinnor % Män % Summa % 
Vård och omsorg 81 19 100 83 17 100 
Utbildning och 
forskning 

68 32 100 73 27 100 

Personliga och 
kulturella tjänster 

58 42 100 56 44 100 

Offentlig 
förvaltning 

56 44 100 56 44 100 

Finansiell 
verksamhet 

39 61 100 42 58 100 

Handel och 
kommunikation 

34 66 100 39 61 100 

Energiproduktion 
m.m. 

28 72 100 23 77 100 

Tillverkning och 
utvinning 

19 81 100 25 75 100 

Jordbruk, 
skogsbruk m.m. 

18 82 100 20 80 100 

Byggverksamhet 6 94 100 8 92 100 
Källa: rAps 2008 (egen bearbetning) 

 

 Andelen kvinnor var något lägre i Västerbotten än i riket inom den mansdominerade 

branschen Tillverkning och utvinning. Även inom tjänstesektorerna Finansiell 

verksamhet samt Handel och kommunikation var andelen kvinnor något lägre i 

Västerbotten än i riket. Däremot var andelen män i den kvinnodominerade 

branschen Utbildning och forskning något högre i Västerbotten än i riket.  

 

 Den jämnaste könsfördelningen återfanns inom Personliga och kulturella tjänster, 

Finansiell verksamhet samt Offentlig förvaltning. 
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Tabell 5. Sysselsatta kvinnors och mäns branschstruktur i Västerbotten och riket 2008 

Bransch Andel av kvinnorna % Andel av männen % 

 Västerbotten Riket Västerbotten Riket 
Vård och omsorg 36 28 8 5 
Utbildning och 
forskning 

20 17 8 6 

Personliga och 
kulturella tjänster 

8 9 5 6 

Offentlig förvaltning 5 6 4 5 

Finansiell 
verksamhet 

9 13 13 17 

Handel och 
kommunikation 

11 15 19 22 

Energiproduktion 
m.m. 

0,8 0,5 2 1 

Tillverkning och 
utvinning 

6 8 24 23 

Jordbruk, skogsbruk 
m.m. 

1 0,7 4 3 

Byggverksamhet 0,9 1 12 12 
Summa % 100 100 100 100 
Källa: rAps 2008 (egen bearbetning) 

 

 Drygt var tredje förvärvsarbetande kvinna i länet återfanns inom Vård och omsorg 

och var femte inom Utbildning och forskning. Trots att andelen kvinnor av samtliga 

anställda inom Vård och omsorg var lite lägre i Västerbotten än i riket (se Tabell 4), 

var det en större andel av de sysselsatta kvinnorna i Västerbotten som arbetade inom 

Vård och omsorg än i riket.   

 

 Nära var fjärde förvärvsarbetande man i Västerbotten och riket var sysselsatt inom 

Tillverkning och utvinning och ungefär var femte inom Handel och kommunikation.  

 

 De skillnader som har redovisats i avsnittet kan sägas bekräfta en allmän uppfattning 

om att kvinnor i högre utsträckning arbetar inom den offentliga sektorn, medan män 

i högre utsträckning arbetar inom varuproduktion och byggbranschen. Även om det 

finns skillnader också i övriga näringsgrenar är dessa skillnader mindre.  

 

Pensionsavgångar efter bransch och kön 

Antalet pensionsavgångar indikerar hur många jobb som behöver ersättas, givet att inga 

rationaliseringar genomförs.15  I Figur 8 redovisas hur stor andel av de sysselsatta 2008 som 

beräknas gå i pension senast år 2020. Pensionsavgångarna beräknas utifrån en pensionsålder 

på 65 år och redovisas i Figur 8 efter bransch och kön.  

                                                           
15

 En generell rationaliseringsgrad om tio procent antas vid beräkning av det framtida rekryteringsbehovet i 
kapitel 2. 
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Figur 8. Pensionsavgångar efter bransch och kön i Västerbotten till och med 2020 

 
Källa: SCB, Yrkesregistret 2008 (egen bearbetning) 

 

 I branschen Offentlig förvaltning beräknas 38 procent av de som var sysselsatta 2008 

att gå i pension fram till 2020. Av samtliga sysselsatta inom branschen 2008 utgörs 

cirka 18 procent av män och 20 procent av kvinnor som beräknas gå i pension senast 

2020.  

 

 De relativt största pensionsavgångarna förväntas ske inom branscherna Offentlig 

förvaltning samt Utbildning och forskning medan de relativt minsta 

pensionsavgångarna förväntas ske inom Personliga och kulturella tjänster samt 

Handel och kommunikation. 

 

 Till och med 2015 förväntas de relativt största pensionsavgångarna ske inom 

Byggverksamhet, 24 procent, Offentlig förvaltning, 23 procent, samt Utbildning och 

forskning, 18 procent. De relativt lägsta pensionsavgångarna förväntas ske inom 

Handel och kommunikation, 12 procent, Personliga och kulturella tjänster, 12 

procent, samt Tillverkning och utvinning, 13 procent.  
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Utifrån de branschfakta som presenterats avseende sysselsättning kan följande slutsatser 

dras: 

 

 I förhållande till riket hade Västerbottens län 2008 en relativt större andel 

sysselsatta inom Vård och omsorg samt Utbildning och forskning, men en relativt 

mindre andel inom tjänstebranscher såsom Handel och kommunikation samt 

Finansiell verksamhet. 

 Relativt den totala sysselsättningen har andelen sysselsatta inom Utbildning och 

forskning minskat mest i Västerbotten mellan år 2002 och 2008. 

Sysselsättningsandelen för Finansiell verksamhet har ökat mest både i 

Västerbotten och i riket. 

 Sysselsättningsförändringarna per bransch har i Västerbotten varit mest positiva 

inom Finansiell verksamhet, Energiproduktion m.m. och Byggverksamhet. En 

negativ utveckling av antalet sysselsatta har skett inom Utbildning och forskning 

samt Tillverkning och utvinning. Sysselsättningsförändringarna per bransch i 

Västerbotten liknar i relativt hög utsträckning dem i riket. 

 Andelen kvinnor var 2008 något lägre i Västerbotten än i riket inom både 

mansdominerade branscher såsom Tillverkning och utvinning samt inom 

tjänstenäringar såsom Finansiell verksamhet samt Handel och kommunikation.  

 Den jämnaste könsfördelningen, i både Västerbotten och riket, återfanns inom 

tjänstebranscherna Personliga och kulturella tjänster, Finansiell verksamhet samt 

Offentlig förvaltning. 

 Till och med 2020 förväntas de relativt största pensionsavgångarna ske i Offentlig 

förvaltning, Utbildning och forskning samt Energiproduktion m.m. 
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1.4 Yrkesstruktur 

Yrkesstrukturen speglas med utgångspunkt i de största yrkesgrupperna i Västerbotten, 

utifrån olika kvalifikationsnivåer i termer av utbildningskrav samt köns- och åldersfördelning. 
 

Figur 9. Sysselsatta i Västerbottens län efter yrkesområde (SSYK ensiffernivå) och kön.
 16

 

 
Källa: SCB, Yrkesregistret 2008 (egen bearbetning) 

 

 Cirka 23 procent av de sysselsatta i Västerbotten arbetade 2008 i yrkesområdet 

Service-, omsorgs- och försäljningsarbete. Av dessa var ungefär tre fjärdedelar 

kvinnor. Inom yrkesområdet återfinns också länets största yrkesgrupp, Vård- och 

omsorgspersonal.  

 

 Andra stora yrkesområden i Västerbotten var Arbete som kräver teoretisk 

specialistkompetens samt arbete som kräver kortare högskoleutbildning. I dessa två 

yrkesområden var andelen sysselsatta kvinnor ungefär 4 procentenheter högre 

jämfört med andelen sysselsatta män. Kvinnor var även i högre utsträckning 

sysselsatta inom Kontors- och kundservicearbete samt Service-, omsorgs- och 

försäljningsarbete än män. 

 

                                                           
16

 SSYK efter ensiffernivå benämns yrkesområde. Totalt finns tio yrkesområden. För mer information om 
nomenklaturen, se bilaga D. 
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 Män var i sin tur i högre utsträckning sysselsatta inom Hantverksarbete inom 

byggverksamhet och Process- och maskinoperatörsarbete m.m., Ledningsarbete och 

Arbete inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske än kvinnorna. 

 
Tabell 6. Sysselsatta kvinnors och mäns yrkesstruktur efter yrkesområde i Västerbotten och riket 2008 

Yrkesområde Andel av kvinnorna % Andel av männen % 

 Västerbotten Riket Västerbotten Riket 

Ledningsarbete 3,7 4 7,0 8,3 

Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens 19,3 19,6 15,5 16,9 

Arbete som kräver kortare högskoleutbildning 19,5 20,7 15 17,5 

Kontors- och kundservicearbete 10,2 12,3 5 5,5 

Service-, omsorgs- och försäljningsarbete 35,7 31,7 10,3 9,7 

Arbete inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske 0,5 0,5 1,4 1,2 

Hantverksarbete inom byggverksamhet och tillverkning 0,9 1 18,9 17,5 

Process- och maskinoperatörsarbete, transportarbete m.m. 3,3 3,5 21,8 17,3 

Arbete utan krav på särskild yrkesutbildning 6,9 6,7 5 5,4 

Militärt arbete 0 0 0,1 0,5 

Summa % 100 100 100 100 
Källa: SCB, Yrkesregistret 2008 (egen bearbetning) 

 
 

 Yrkesstrukturen i Västerbotten påminner i stor utsträckning om yrkesstrukturen i 

riket för båda könen.  

 

 Noterbart är att kvinnorna i Västerbotten har en 4 procentenheter högre andel 

sysselsatta i yrkesområdet Service-, omsorgs- och försäljningsarbete jämfört med 

riket.  

 

 Jämfört med riket är 4,5 procent fler av männen i Västerbotten sysselsatta inom 

Process- och maskinoperatörsarbete, transportarbete m.m. 

Yrkesnomenklaturen SSYK bygger på utbildnings- och erfarenhetskrav, där varje 

yrkesområde relateras till en kvalifikationsnivå.17 I Tabell 7 redovisas de fyra breda 

kvalifikationsnivåer som avgränsas i SSYK, vilken bygger på den internationella 

nomenklaturen ISCO-88. Det bör observeras att det faktum att en utbildningsnomenklatur 

används som riktmärke för att bestämma ett yrkes kvalifikationsnivå inte innebär att de 

kunskaper och färdigheter som erfordras för ett visst arbete behöver inhämtas genom 

formell utbildning. Dessa kan lika gärna inhämtas genom arbetslivserfarenhet. Det som avses 

är de kvalifikationer som arbetet i fråga fordrar, inte de kvalifikationer som utföraren av 

arbetet besitter. 

                                                           
17

 Se Statistiska Centralbyråns Meddelande i samordningsfrågor (MIS) SSYK96 för mer information om 
kvalifikationsnivå. Länk till MIS SSYK96 finns i referenslistan. 



16 
  

Tabell 7. Yrkesområde och kvalifikationsnivå i SSYK 

Yrkesområde Kvalifikationsnivå Klartext 

Ledningsarbete - Övriga 

Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens 4 Högskoleutbildning 3 år eller längre 

Arbete som kräver kortare högskoleutbildning 3 Eftergymnasial utbildning, kortare 
än 3 år 

Kontors- och kundservicearbete 2 Gymnasiekompetens 

Service-, omsorgs- och försäljningsarbete 2 Gymnasiekompetens 

Arbete inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske 2 Gymnasiekompetens 

Hantverksarbete inom byggverksamhet och tillverkning 2 Gymnasiekompetens 

Process- och maskinoperatörsarbete, transportarbete 
m.m. 

2 
Gymnasiekompetens 

Arbete utan krav på särskild yrkesutbildning 1 Inga eller låga krav på utbildning 

Militärt arbete - Övriga 

Källa: MIS SSYK96, SCB 

I Figur 10 aggregeras kvalifikationsnivå till fem grupper, enligt strukturen i Tabell 7, där 

kvalifikationsstrukturen för män och kvinnor i Västerbotten redovisas 2001 och 2008.  

Figur 10. Andel sysselsatta i Västerbottens län efter SSYK-kvalifikationsnivå 2001 och 2008 samt kön 

 
Källa: SCB, Yrkesregistret 2008 (egen bearbetning) 

 

 Under perioden har andelen kvinnor sysselsatta i yrken som kräver minst 

högskoleutbildning eller motsvarande kompetens ökat medan männen endast 

uppvisar en marginell skillnad.  
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 För yrken som kräver motsvarande gymnasiekompetens och inga eller låga krav på 

utbildning är bilden den motsatta. Andelen sysselsatta kvinnor minskar i båda 

kvalifikationsgrupperna under perioden medan männens andelar ökar inom båda 

grupperna.  

 

 Gruppen Övriga utgörs av yrkesområden som inte tilldelas någon kvalifikationsnivå i 

SSYK. Dessa är Ledningsarbete, Militärt arbete och individer som saknar yrkesuppgift. 

Tabell 8. De tio största yrkesgrupperna i Västerbottens län 2008 (SSYK tresiffernivå)
 18

 

SSYK3 Klartext Antal 
2001 

Antal 
2008 

Förändring  Andel 
kvinnor  

Andel 
män  

513 Vård- och omsorgspersonal 16 126 17 115 +6% 83% 17% 

522 Försäljare, detaljhandel; 
demonstratörer m.fl. 

4 368 5 291 +21% 61% 39% 

832 Fordonsförare 2 962 3 524 +19% 7% 93% 

341 Säljare, inköpare, mäklare m.fl. 2 785 3 228 +16% 31% 69% 

311 Ingenjörer och tekniker 2 853 3 014 +6% 16% 84% 

828 Montörer 2 105 2 696 +28% 21% 79% 

712 Byggnads- och anläggningsarbetare 2 211 2 613 +18% 2% 98% 

713 Byggnadshantverkare 2 207 2 598 +18% 4% 96% 

331 Förskollärare och fritidspedagoger 2 196 2 496 +14% 88% 12% 

233 Grundskollärare 2 769 2 479 -10% 75% 25% 

Källa: SCB, Yrkesregistret 2008 (egen bearbetning) 

 

 I Västerbottens län var Vård- och omsorgspersonal den i särklass största 

yrkesgruppen 2008.19  Vård- och omsorgspersonal, som bland annat innehåller 

Barnskötare, Undersköterskor, Vårdbiträden och personliga assistenter, utgjordes till 

83 procent av kvinnor.20 

 

 Förskollärare och fritidspedagoger var den mest kvinnodominerade yrkesgruppen 

2008 med 88 procent kvinnor och 12 procent män. Byggnads- och 

anläggningsarbetare var i sin tur den mest mansdominerade yrkesgruppen där 98 

procent av de anställda var män och 2 procent kvinnor.  

 

 Bland de tio största yrkesgrupperna i Västerbotten minskade antalet Grundskollärare 

med 10 procent under perioden 2001-2008 medan de övriga yrkesgrupperna hade en 

positiv sysselsättningstillväxt.  

 

                                                           
18

 SSYK efter tresiffernivå benämns yrkesgrupp. Totalt finns 113 yrkesgrupper. 
19

 Yrkesgruppen Vård- och omsorgspersonal ska inte förväxlas med branschgruppen Vård och omsorg.  
20

 Läkare och sjuksköterskor är exempel på yrken som inte ingår i yrkesgruppen Vård- och omsorgspersonal. 
Läkare ingår i Hälso- och sjukvårdsspecialister (SSYK 222) och sjuksköterskor i bland annat Sjuksköterskor (SSYK 
323). 
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 Den största procentuella ökningen av sysselsatta har skett i yrkesgruppen Montörer 

som ökat med 28 procent under perioden. Den antalsmässigt största ökningen står 

Vård- och omsorgspersonal för, där sysselsättningen ökat med 989. 

Tabell 9. De tio största yrkesgrupperna bland män och kvinnor i Västerbottens län 2008 

SSYK3 
Män 

Klartext Antal 
kvinnor 

Antal 
män 

Totalt Andel 
kvinnor % 

Andel 
män % 

832 Fordonsförare 258 3 266 3 524 7 93 

513 Vård- och omsorgspersonal 14 282 2 833 17 115 83 17 

712 Byggnads- och anläggningsarbetare 64 2 549 2 613 2 98 

311 Ingenjörer och tekniker 472 2 542 3 014 16 84 

713 Byggnadshantverkare 107 2 491 2 598 4 96 

341 Säljare, inköpare, mäklare m.fl. 1 016 2 212 3 228 31 69 

828 Montörer 578 2 118 2 696 21 79 

522 Försäljare, detaljhandel; 
demonstratörer m.fl. 

3 242 2 049 5 291 61 39 

723 Maskin- och motorreparatörer 11 1 667 1 678 0,7 99,3 

833 Maskinförare 28 1 540 1 568 2 98 

Kvinnor       

513 Vård- och omsorgspersonal 14 282 2 833 17 115 83 17 

522 Försäljare, detaljhandel; 
demonstratörer m.fl. 

3 242 2 049 5 291 61 39 

331 Förskollärare och fritidspedagoger 2 208 288 2 496 88 12 

323 Sjuksköterskor 2 145 300 2 445 88 12 

233 Grundskollärare 1 858 621 2 479 75 25 

912 Städare m.fl. 1 795 292 2 087 86 14 

419 Övrig kontorspersonal 1 513 501 2 014 75 25 

913 Köks- och restaurangbiträden 1 255 345 1 600 78 22 

343 Redovisningsekonomer, 
administrativa assistenter m.fl. 

1 221 329 1 550 79 21 

412 Bokförings- och 
redovisningsassistenter 

1 170 169 1 339 87 13 

Källa: SCB, Yrkesregistret 2008 (egen bearbetning) 

 

 Totalt återfanns cirka 39 procent av männen i de tio största yrkesgrupperna för män 

2008. Motsvarande siffra för kvinnorna var 56 procent. Kvinnor hade således en 

jämförelsevis smalare yrkesbredd än män. En möjlig förklaring är att Vård- och 

omsorgspersonal sysselsatte en så stor andel av kvinnorna. 

 

 Den yrkesgrupp som sysselsatte flest män var Fordonsförare, medan Vård- och 

omsorgspersonal sysselsatte näst flest. 

 

 Den yrkesgrupp som sysselsatte flest kvinnor var Vård- och omsorgspersonal, medan 

Försäljare, detaljhandel: demonstratörer m.fl. sysselsatte näst flest. 

 



19 
 

 I hälften av de tio största yrkesgrupperna för män utgjorde kvinnor mindre än 10 

procent av det totala antalet anställda. Inte i någon av de tio största yrkesgrupperna 

för kvinnor utgjorde män mindre än 10 procent av det totala antalet anställda. 

 

 Undantaget Vård- och omsorgspersonal påminner antalsfördelningen bland de övriga 

yrkesgrupperna om männens yrkesgruppsstruktur.  

 

Pensionsavgångar till och med 2013 för yrkesgrupper med högst andel anställda i åldern 60-

64 år under 2008 redovisas nedan i Tabell 10.  

Tabell 10. Yrkesgrupper med högst andel sysselsatta i åldersgruppen 60-64 år i Västerbottens län 2008 

SSYK3 Klartext Antal 60-64 Sysselsatta i 
yrkesgruppen 

Andel 60-64 % 

234 Speciallärare 75 277 27,1 

414 Biblioteksassistenter m.fl. 36 140 25,7 

111 Högre ämbetsmän och politiker 23 97 23,7 

613 Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift 35 188 18,6 

121 Verkställande direktörer, verkschefer m.fl. 80 440 18,2 

343 Redovisningsekonomer, administrativa 
assistenter m.fl. 

274 1550 17,7 

614 Skogsbrukare 36 211 17,1 

246 Präster 22 133 16,5 

324 Biomedicinska analytiker 70 439 15,9 

919 Övriga servicearbetare 125 792 15,8 

247 Administratörer i offentlig förvaltning 187 1198 15,6 

248 Administratörer i intresseorganisationer 23 148 15,5 

Källa: SCB, Yrkesregistret 2008 (egen bearbetning) 

 

 Andelsmässigt förväntas de största pensionsavgångarna ske bland Speciallärare, 

Biblioteksassistenter m.fl. samt Högre ämbetsmän och politiker. Bland de tio 

yrkesgrupper med högst andel pensionsavgångar varierar storleken på 

pensionsavgångarna mellan 15,5 och 27,1 procent. 

Att beräkna branschvidd21 är ett sätt att mäta hur diversifierad arbetsmarknaden i en region 

är i förhållande till andra regioner. Ett liknande jämförelsemått är yrkesvidd och i Tabell 11 

jämförs denna i Västerbottens läns FA-regioner och kommuner. 

 

 

 

                                                           
21

 Branschvidd beräknas genom att summera antalet olika näringsgrenar i en region och sedan dividera 
summan med det totala antalet näringsgrenar i nomenklaturen Svensk Näringsgrensindelning (SNI 2002). 
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Tabell 11. Yrkesvidd (SSYK3, 113 klasser) i Västerbottens FA-regioner och kommuner 2008 

FA Antal yrkesgrupper Yrkesvidd % 

Umeå FA 111 98,2 

Umeå 110 97,3 

Robertsfors 91 80,5 

Nordmaling 89 78,8 

Vindeln 89 78,8 

Vännäs 88 77,9 

Bjurholm 69 61,1 

Skellefteå FA  109 96,5 

Skellefteå 109 96,5 

Norsjö 80 70,8 

Lycksele FA 100 88,5 

Lycksele 99 87,6 

Malå 82 72,6 

Storuman FA 94 83,2 

Vilhelmina FA 91 80,5 

Dorotea FA 79 69,9 

Åsele FA 79 69,9 

Sorsele FA 78 69,0 

Källa: SCB, Yrkesregistret 2008 (egen bearbetning) 

 

 Umeå kommun hade den största yrkesbredden med 110 yrkesgrupper, tätt följd av 

Skellefteå med 109. Tre yrkesgrupper saknades i Umeå kommun: Fotomodeller m.fl. 

(SSYK 521), Garvare, skinnberedare och skomakare (SSYK 744) och 

Processoperatörer, glas och keramiska produkter (SSYK 813).22 I Umeå FA-region 

kompletterades dock yrkesvidden med den sistnämnda, som återfanns i Robertsfors 

kommun. 

 

 När FA-regioner istället utgör den geografiska analysenheten kan konstateras att en 

mindre kommun, exempelvis Bjurholms kommun, hade tillgång till en total yrkesvidd 

motsvarande 98,2 procent i Umeå FA-region. Detta motsvarar en ökning av 

yrkesvidden på 37,1 procentenheter jämfört med den enskilda yrkesvidden i 

Bjurholms kommun.  

 

 I enlighet med detta resonemang hade Norsjö kommun, i Skellefteå FA-region, 

tillgång till en total yrkesvidd i regionen på 96,5 procent, vilket motsvarar en ökning 

om 25,7 procentenheter. Likaså hade Malå kommun tillgång till en yrkesvidd på 88,5 

procent i Lycksele FA-region, vilket är nästan 16 procentenheter högre än i den egna 

kommunen. 

                                                           
22

 En möjlig förklaring till varför det saknas exempelvis Garvare, skinnberedare och skomakare är att data inte 
tar hänsyn till företagare, vilket diskuterades i kapitel 1.1. 
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Utifrån avsnittet om yrkesstruktur kan följande slutsatser dras: 

 

 Yrkesområdet Service-, omsorgs- och försäljningsarbete sysselsatte flest i 

Västerbottens län, totalt 23 procent av de anställda 2008.  

 Kvinnor var i högre utsträckning än män sysselsatta inom yrkesområdena Arbete 

som kräver teoretisk specialistkompetens, Arbete som kräver kortare 

högskoleutbildning, Kontors- och kundservicearbete samt Service-, omsorgs- och 

försäljningsarbete.  

 Män var i högre utsträckning än kvinnor sysselsatta inom yrkesområdena 

Hantverksarbete inom byggverksamhet och tillverkning, Process- och 

maskinoperatörsarbete m.m. samt Ledningsarbete.  

 Yrkesstrukturen i Västerbottens län 2008 liknade rikets. 

 Under perioden 2001-2008 gick trenden mot att kvinnor i högre utsträckning 

sysselsattes inom yrken med höga utbildningskrav, medan män i högre 

utsträckning sysselsattes i yrken med låga utbildningskrav. 

 Den största yrkesgruppen i Västerbottens län var Vård- och omsorgspersonal. 

Detta var även den yrkesgrupp som sysselsatte flest kvinnor i länet, medan 

Fordonsförare var den antalsmässigt största yrkesgruppen för män. 

 56 procent av de förvärvsarbetande kvinnorna återfanns bland de tio största 

yrkesgrupperna för kvinnor, medan samma andel för männen var 39 procent. Det 

indikerar att män har en större yrkesbredd än kvinnor i länet. 

 Till och med 2013 förväntas Speciallärare, Biblioteksassistenter m.fl. samt Högre 

ämbetsmän och politiker vara de yrkesgrupper med andelsmässigt störst 

pensionsavgångar. 

 Umeå FA hade den största yrkesvidden i Västerbottens län 2008. Beaktas 

regionförstoringseffekten kan kommuner som ingår i Umeå, Skellefteå och 

Lycksele FA-regioner ta del av en betydligt större yrkesvidd än den som finns i den 

enskilda kommunen. 
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2. Västerbotten och dess framtida arbetsmarknad 
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2.1 Metod 

Här beskrivs de storheter som beräknas och de begrepp som används i samband med 

framskrivningen av rekryteringsbehov för 2015 och 2020 inom respektive yrkesgrupp eller 

bransch.  

 

Rekryteringsbehov 

Det framtida rekryteringsbehovet definieras som summan av två komponenter. Först 

beräknas den framtida sysselsättningen år t utifrån genomsnittet av den årliga tillväxten i 

sysselsättning mellan 2001 och 2008. Därefter beräknas pensionsavgångar år t utifrån de 

sysselsattas åldersstruktur 2008. Dessa två komponenter summeras sedan så att en 

uppskattning av rekryteringsbehovet år t erhålls enligt: 

                                                              

 

En negativ sysselsättningsutveckling kan därför leda till ett negativt rekryteringsbehov, vilket 

motsvarar ett sysselsättningsöverskott inom aktuell yrkesgrupp eller bransch.  

 

Sysselsättningsframskrivning 

För att uppskatta hur många som är anställda inom en viss yrkesgrupp eller en viss bransch 

beräknas en genomsnittlig årlig tillväxttakt mellan år 2001 och 2008 enligt: 

                             
 

   
                                     

 

   

 

Där n utgör antalet år i dataunderlaget och t indexerar årtal. 

Därefter adderas den genomsnittliga tillväxttakten till sysselsättningsnivån år 2008 för varje 

år som sysselsättningen skall framskrivas enligt: 

                                                               

Där m utgör antalet år som sysselsättningen skrivs fram. 

Därmed bygger den framskrivna sysselsättningen såsom den rapporteras i detta kapitel 

endast på den sysselsättningsutveckling som observerats mellan 2001 och 2008.  

 

Pensionsavgångar 

I rapporten antas en pensionsålder på 65 år. Antalet pensionsavgångar år 2015 beräknas 

som hälften av de sysselsatta i åldersgruppen 55-59 år och hela åldersgruppen 60-64 år. 

Dessa summeras för respektive yrkesgrupp eller bransch. Vidare beräknas antalet 

pensionsavgångar år 2020 som hälften av de sysselsatta i åldersgruppen 50-54 och samtliga 

sysselsatta inom åldersgrupperna 55-59 samt 60-64. Dessa summeras på samma sätt för 

respektive yrkesgrupp eller bransch. Utöver detta antas en rationaliseringsgrad på 10 

procent för samtliga pensionsavgångar i yrkesgrupper och branscher på länsnivå. Detta 



24 
  

innebär ett antagande om att var tionde pensionsavgång inte återrekryteras, och således 

utgör pensionsavgångarna som ligger till grund för rekryteringsbehovet på länsnivå endast 

90 procent av det totala antalet pensionsavgångar.23  

 

Pensionsandel av behov 

För att få en bild av hur stor andel av ett positivt rekryteringsbehov som utgörs av 

pensionsavgångar beräknas en pensionsandel av behovet genom att 90 procent av antalet 

pensionsavgångar divideras med rekryteringsbehovet. 

 

Problematisering 

Den metod som används för att beräkna den framtida sysselsättningen i rapporten är 

givetvis en förenkling av verkligheten som accepterats på grund av de ekonomiska och 

tidsmässiga ramar som förelegat. Självklart påverkas den framtida sysselsättningen av andra 

faktorer än den tillväxt som tidigare observerats, och dessa faktorer skiljer sig lika självklart 

åt mellan olika yrken och branscher. Därför bör dessa framskrivningar ses som kvalificerade 

gissningar, snarare än gedigna prognoser, vars felmarginaler är möjliga att uppskatta med 

statistiska metoder byggda på probabilitetsteori. 

 

Vidare innebär framskrivningsmetoden att en extrem sysselsättningsutveckling under åren 

2001 till 2008 kommer att speglas i framskrivningen, vare sig den är positiv eller negativ. 

Detta har lett till att vissa framskrivningar ”gått genom golvet” i bemärkelsen att 

sysselsättningen beräknats bli negativ. Därför har ett minimumvärde på 0 anställda satts för 

den framskrivna sysselsättningen inom varje yrkesgrupp. Något motsvarande maxvärde för 

sysselsättningsframskrivningen har inte införts.  

 

  

                                                           
23

 För de till ytan mindre geografiska enheterna kommun och FA-region har inte något 
rationaliseringsantagande gjorts. Yrkesgrupperna är i dessa fall betydligt mindre och kan därför inte i lika stor 
utsträckning förväntas uppvisa en genomsnittlig rationaliseringsgrad av pensionsavgångarna. Till rapporten har 
bifogats datafiler med information om förväntade rekryteringsbehov i Västerbottens FA-regioner och 
kommuner. Filerna kommer att finnas tillgängliga på Region Västerbottens hemsida, 
www.regionvasterbotten.se, under våren 2011. 
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2.2 Fördjupningsområden: ett urval 

I fördjupningsavsnittet studeras branscherna Utvinning, Tillverkning, Företagstjänster, 

Finansiella tjänster och Turism, samt yrkesgruppen Vård- och omsorgspersonal. För att 

kunna genomföra denna fördjupade analys används en mer detaljerad indelning av bransch 

än i övriga avsnitt.24  

 

De branscher som studeras har valts ut i samråd med den politiska styrgruppen för den 

regionala kompetensplattformen i Västerbotten. Vägledande för valet av branscher har dels 

varit Regional utvecklingsstrategi (RUS) och dels branscher där arbetsmarknadsanalyser 

genomförda av andra aktörer, exempelvis Arbetsförmedlingen, visat på en kommande brist. 

Prioriterade näringar i RUS är bland annat basnäringarna, tjänstesektorn och turismen. 

 

Notera att särskilda sysselsättningsframskrivningar inte är gjorda för den del av en viss 

yrkesgrupp som återfinns i en specifik bransch. Istället skapas de 

sysselsättningsframskrivningar som redovisas i kapitlet genom att den framskrivna 

sysselsättningen för respektive yrkesgrupp i länet viktas med den andel av yrkesgruppen 

som år 2008 var sysselsatt i den bransch som studeras. På så vis uppskattas antalet 

sysselsatta i en viss yrkesgrupp inom en specifik bransch.25 Däremot används 

branschspecifika data för att beräkna pensionsavgångar, vilket innebär att hänsyn tas till 

eventuellt varierande åldersstrukturer mellan branscherna. 

                                                           
24

 Till skillnad från i övriga kapitel, där branscherna delas in på SNI grov nivå, delas branscherna här in utifrån de 
så kallade bokstavskoderna och tvåsifferkoderna i SNI. För mer information om branschindelningar i SNI, se 
bilaga C. 
25

 Andelen anställda i en yrkesgrupp i berörd bransch multipliceras alltså med den totala framskrivningen för 
hela yrkesgruppen på länsnivå. Det innebär att sysselsättningsandelarna för yrkesgrupper utslaget på bransch 
antas vara konstant över tid. 



26 
  

Utvinning 
Tabell 12. Utvinning (SNI-koder 10100-14500), tio största yrkesgrupper 2008 samt rekryteringsbehov 2015 och 2020 

  2008 2015 2020 

SSYK Klartext Sysselsättning Sysselsättning Rekryterings-
behov 

Pensionsandel 
av behov 

Sysselsättning Rekryterings-
behov 

Pensionsandel 
av behov 

711 Gruv- och bergarbetare, stenhuggare 180 251 92 25% 302 169 31% 

214 Civilingenjörer, arkitekter m.fl. 72 90 30 46% 103 51 44% 

811 Malmförädlingsoperatörer, 
brunnsborrare m.fl. 

61 100 48 20% 129 84 22% 

731 Finmekaniker m.fl. 58 80 34 40% 95 62 45% 

712 Byggnads- och anläggningsarbetare 50 58 14 50% 63 31 63% 

311 Ingenjörer och tekniker 36 38 10 91% 39 17 90% 

131 Chefer för mindre företag och enheter 35 37 11 92% 38 20 92% 

211 Fysiker, kemister m.fl. 31 47 17 6% 59 30 7% 

833 Maskinförare 28 33 9 49% 37 17 53% 

123 Chefer för särskilda funktioner 24 26 7 77% 28 12 76% 

 Totalt topp 10 575 761 274 36% 893 494 40% 

Källa: SCB, Yrkesregistret 2008 (egen bearbetning) 

 

 År 2008 återfanns cirka 74 procent av de totalt 783 sysselsatta inom Utvinning i yrkesgrupperna ovan. 

 Sysselsättningen förväntas öka inom samtliga av dessa yrkesgrupper, dock mest bland Gruv- och bergarbetare, stenhuggare.  

 Inom Utvinning var andelen kvinnor i de tio största yrkesgrupperna 13 procent och andelen män 87 procent. Den yrkesgrupp som 

inrymde den högsta andelen kvinnor var Fysiker, kemister m.fl., 39 procent. Motsvarande yrkesgrupp med högst andel män var 

Finmekaniker m.fl., där samtliga sysselsatta var män.  

 I Utvinning är det framförallt en förväntat ökande sysselsättning som driver rekryteringsbehovet. Undantagen är Ingenjörer och 

tekniker, Chefer för mindre företag och enheter samt Chefer för särskilda funktioner där pensionsavgångar förväntas utgöra en mycket 

stor del av rekryteringsbehovet.  
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 Lägst andel pensionsavgångar förväntas inom Fysiker, kemister m.fl., 6 procent 2015 respektive 7 procent 2020. I den yrkesgrupp där 

den högsta andelen kvinnor återfanns utgör således sysselsättningstillväxt merparten av det förväntade rekryteringsbehovet. 
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Tillverkning 

Tabell 13. Tillverkning (SNI-koder 15111-37200), tio största yrkesgrupper 2008 samt rekryteringsbehov 2015 och 2020 

  2008 2015 2020 

SSYK Klartext Sysselsättning  Sysselsättning Rekryterings-
behov 

Pensionsandel 
av behov 

Sysselsättning Rekryterings-
behov 

Pensionsandel 
av behov 

828 Montörer 2 324 2 833 656 25% 3 197 1 159 27% 

721 Gjutare, svetsare, plåtslagare m.fl. 1 160 1 172 130 100% 1 181 237 100% 

821 Maskinoperatörer, metall- och 
mineralbehandling 

1 124 1 273 268 49% 1 380 472 51% 

311 Ingenjörer och tekniker 1 088 1 146 187 77% 1 188 350 79% 

814 Processoperatörer, trä- och 
pappersindustri 

754 703 35 100% 667 91 100% 

824 Maskinoperatörer, trävaruindustri 736 216 -432 - 0 -726 - 

723 Maskin- och motorreparatörer 689 723 147 85% 748 274 87% 

822 Maskinoperatörer, kemisk-teknisk 
industri 

580 968 445 14% 1 245 765 15% 

341 Säljare, inköpare, mäklare m.fl. 573 652 187 64% 708 315 64% 

413 Lager- och transportassistenter 571 540 38 100% 518 83 100% 

 Totalt topp 10 9 599 10 227 1 661 69% 10 675 3 020 72% 

Källa: SCB, Yrkesregistret 2008 (egen bearbetning) 

 

 De tio största yrkesgrupperna inom Tillverkning 2008 utgjorde cirka 54 procent av de totalt 17 709 anställda i branschen. 

 Pensionsavgångar utgör hela det förväntade rekryteringsbehovet inom tre yrkesgrupper: Gjutare, svetsare, plåtslagare m.fl., 

Processoperatörer, trä- och pappersindustri och Lager- och transportassistenter. 

 Alla yrkesgrupper förutom Maskinoperatörer, trävaruindustri förväntas uppvisa en stigande sysselsättning till och med 2020. Den 

observerade negativa sysselsättningsutvecklingen mellan 2001 och 2008 bland Maskinoperatörer, trävaruindustri har föranlett att den 
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förväntade sysselsättningen 2015 endast är 216 anställda och 2020 inga anställda alls.26 Detta är givetvis ett extremt utfall, vars 

rimlighet bör ifrågasättas.   

 Könsstrukturen inom Tillverkning liknar den inom Utvinning. Andelen kvinnor uppgick 2008 till 14 procent och andelen män till 86 

procent. Andelen kvinnor var högst bland Montörer, Maskinoperatörer, kemisk-teknisk industri och Säljare, inköpare, mäklare m.fl., 

cirka 23 procent. Till skillnad från Utvinning återfanns därmed inom Tillverkning relativt höga andelar kvinnor inom yrkesgrupper som 

inte kräver högskoleutbildning eller motsvarande kompetens. Andelen män var allra högst bland Maskin- och motorreparatörer, 99 

procent. 

 Tillverkning och utvinning samredovisas enligt SNI grov nivå. När branscherna särskiljs framgår det att merparten, 96 procent, av de 

sysselsatta i branschgruppen arbetar inom Tillverkning.  

 

 

  

                                                           
26

 Framskrivningarna bygger enbart på sysselsättningsutvecklingen under perioden 2001-2008. För yrkesgruppen Maskinoperatörer, trävaruindustri var 
sysselsättningsutvecklingen under denna period starkt negativ, vilket föranleder resultatet i Tabell 13. Den uppskattade sysselsättningen erhålls genom beräkningen 736-
(432+88), där 88 utgör antalet pensionsavgångar som i detta fall inte återsätts på grund av negativ sysselsättningsutveckling. För en mer ingående diskussion kring metod, 
se kapitel 2.1. 
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Företagstjänster 

Tabell 14. Företagstjänster (SNI-koder 70110-74879), tio största yrkesgrupper 2008 samt rekryteringsbehov 2015 och 2020 

  2008 2015 2020 

SSYK Klartext Sysselsättning Sysselsättning Rekryterings-
behov 

Pensionsandel 
av behov 

Sysselsättning Rekryterings-
behov 

Pensionsandel 
av behov 

912 Städare m.fl. 1 128 1 122 149 100% 1 117 251 100% 

213 Dataspecialister 1 114 1 310 252 25% 1 449 459 30% 

919 Övriga servicearbetare 636 832 346 48% 972 589 48% 

241 Företagsekonomer, marknadsförare 
och personaltjänstemän 

546 610 164 68% 656 269 66% 

713 Byggnadshantverkare 510 587 177 63% 642 309 64% 

311 Ingenjörer och tekniker 477 502 109 85% 521 178 84% 

341 Säljare, inköpare, mäklare m.fl. 466 530 123 54% 576 211 53% 

214 Civilingenjörer, arkitekter m.fl. 445 555 162 35% 634 275 35% 

343 Redovisningsekonomer, 
administrativa assistenter m.fl. 

387 402 85 91% 413 145 91% 

312 Datatekniker och dataoperatörer 369 473 128 20% 548 229 24% 

 Totalt topp 10 6 078 6 924 1 694 56% 7 527 2 914 56% 

Källa: SCB, Yrkesregistret 2008 (egen bearbetning) 

 

 De tio största yrkesgrupperna i branschen Företagstjänster utgjorde år 2008 cirka 55 procent av de totalt 11 084 anställda i branschen. 

 Sysselsättningstillväxten förväntas vara positiv i alla utom en av de tio största yrkesgrupperna, där undantaget är Städare m.fl. 

Sysselsättningen förväntas öka med 846 anställningar till och med 2015 och 1 449 anställningar till och med 2020 för branschens tio 

största yrkesgrupper. 

 Andelen kvinnor var högst bland städare m.fl., 86 procent och redovisningsekonomer, 72 procent. Relativt Utvinning och Tillverkning 

var andelen kvinnor i de tio största yrkesgrupperna betydligt högre inom Företagstjänster, 38 procent jämfört med 13 respektive 14 

procent. Andelen män var högst i yrkesgruppen Byggnadshantverkare, 90 procent. 
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 För de tio största yrkesgrupperna i branschen varierar effekterna av sysselsättningstillväxt och åldersavgångar sinsemellan. Förväntad 

sysselsättningstillväxt driver rekryteringsbehovet i störst utsträckning för Dataspecialister samt Datatekniker och dataoperatörer medan 

pensionsavgångar förväntas utgöra en mycket stor del av rekryteringsbehovet bland Städare m.fl., Redovisningsekonomer, 

administrativa assistenter m.fl. samt Ingenjörer och tekniker. 

 När pensionsavgångar inkluderas förväntas det totala rekryteringsbehovet för de tio största yrkesgrupperna i branschen vara 1 694 till 

och med 2015 och 2 914 till och med 2020. 
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Finansiella tjänster 

Tabell 15. Finansiella tjänster (SNI-koder 65110-67202), tio största yrkesgrupper 2008 samt rekryteringsbehov 2015 och 2020 

  2008 2015 2020 

SSYK Klartext Sysselsättning Sysselsättning Rekryterings-
behov 

Pensionsandel 
av behov 

Sysselsättning Rekryterings-
behov 

Pensionsandel 
av behov 

341 Säljare, inköpare, mäklare m.fl. 902 1 026 231 52% 1 114 409 53% 

241 Företagsekonomer, marknadsförare 
och personaltjänstemän 

94 105 20 48% 113 32 46% 

421 Kassapersonal m.fl. 70 52 -14 - 39 -23 - 

131 Chefer för mindre företag och 
enheter 

63 67 11 76% 69 22 80% 

213 Dataspecialister 50 59 10 15% 65 21 31% 

247 Administratörer i offentlig 
förvaltning 

50 63 20 42% 72 33 37% 

123 Chefer för särskilda funktioner 25 27 5 55% 29 9 62% 

343 Redovisningsekonomer, 
administrativa assistenter m.fl. 

25 26 3 77% 27 6 78% 

419 Övrig kontorspersonal 22 18 -2 - 14 -3 - 

513 Vård- och omsorgspersonal 15 16 2 68% 16 3 61% 

 Totalt topp 10 1 316 1 458 287 56% 1 559 508 58% 

 
Källa: SCB, Yrkesregistret 2008 (egen bearbetning) 

 De tio största yrkesgrupperna innefattade år 2008 drygt 89 procent av de totalt 1 476 anställda i branschen. 

 Rekryteringsbehovet för den största yrkesgruppen, Säljare, inköpare, mäklare m.fl., förväntas vara 409 anställningar till och med 2020, 

vilket utgör nästan hälften av antalet anställda i yrkesgruppen under 2008.  

 Inom Finansiella tjänster var andelen kvinnor högst bland Kassapersonal m.fl., 74 procent, Redovisningsekonomer, 68 procent, och 

Administratörer i offentlig förvaltning, 66 procent, där de två senare yrkesgrupperna kräver högskoleutbildning eller motsvarande 
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kompetens. Andelen män var högst bland Chefer för särskilda funktioner, 88 procent. Totalt uppgick andelen kvinnor i de tio största 

yrkesgrupperna till 52 procent och andelen män till 48 procent. 

 Utvecklingen domineras av yrkesgruppen Säljare, inköpare, mäklare m.fl. som utgjorde 61 procent av samtliga sysselsatta i branschen 

2008. I yrkesgruppen utgör förväntad sysselsättningstillväxt och åldersavgångar nästan lika stora andelar av yrkesgruppens totala 

förväntade rekryteringsbehov. Könsfördelningen i yrkesgruppen var relativt jämn år 2008, 53 procent kvinnor och 47 procent män. 

 För Kassapersonal förväntas sysselsättningstillväxten vara negativ. Vidare förväntas storleken på den negativa 

sysselsättningsutvecklingen vara större än pensionsavgångarna i absoluta tal både 2015 och 2020. Detta innebär att det inte förväntas 

föreligga något rekryteringsbehov fram till 2020. 
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Turism 

Turism som bransch är mycket problematisk att analysera, vilket framförallt beror på att turism inte särredovisas i SNI 2002. De sysselsatta 

inom turistbranschen återfinns istället i andra branschgrupper, till exempel Hotell- och restaurangverksamhet som på grov nivå sorterar under 

Personliga och kulturella tjänster. Branschgruppen Turism har i denna rapport därför av nödvändighet skapats i termer av de indelningar som 

funnits att tillgå enligt: 

 

H: Hotell- och restaurangverksamhet 

O: Andra samhälleliga och personliga tjänster, exklusive tvåsifferkoderna 90-9127 

 

Det ska emellertid poängteras att det tillvägagångssätt som här används för att studera turism är behäftat med stora problem, då turism har 

förgreningar inom flera andra branscher. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27

 Tvåsifferkoderna 90 och 91 utgörs av tjänster såsom avloppsrening, övrig avfallshantering och intressebevakning inom arbetsgivar- och intresseorganisationer. Dessa 
aktiviteter kan inte sägas vara turismrelaterade. Bedömningen styrks av att tvåsifferkoden 90 på SNI grov nivå ingår i branschen Energiproduktion m.m. Bokstavskoden P, 
Hushållens verksamhet, utgörs av aktiviteten Hushållens verksamhet som arbetsgivare till privat anställd personal. Den kan inte tydligt hänföras till turism, varför den 
exkluderas. Bokstavskoderna H och O, exklusive tvåsifferkoderna 90 och 91, utgörs däremot av aktiviteter som tydligare kan hänföras turistnäringen, såsom Hotell- och 
restaurangverksamhet, nöjesparksverksamhet, museiverksamhet och kulturminnesvård och drift av skidsportanläggningar. 
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Tabell 16. Turism (SNI-koder 55101-55529, 92110-93050), tio största yrkesgrupper 2008 samt rekryteringsbehov 2015 och 2020 

  2008 2015 2020 

SSYK Klartext Sysselsättning Sysselsättning Rekryterings-
behov 

Pensionsandel 
av behov 

Sysselsättning Rekryterings-
behov  

Pensionsandel 
av behov 

913 Köks- och restaurangbiträden 714 718 27 93% 722 51 95% 

512 Storhushålls- och 
restaurangpersonal 

629 619 13 100% 612 35 100% 

514 Frisörer och annan servicepersonal, 
personliga tjänster 

339 383 44 0% 414 75 0% 

245 Journalister, konstnärer, 
skådespelare m.fl. 

231 272 41 0% 301 70 0% 

422 Kundinformatörer 202 287 89 5% 347 153 6% 

912 Städare m.fl. 192 191 9 100% 190 16 100% 

513 Vård- och omsorgspersonal 176 186 11 5% 193 19 10% 

131 Chefer för mindre företag och 
enheter 

173 183 21 59% 190 42 67% 

346 Behandlingsassistenter, fritidsledare 
m.fl. 

170 197 27 0% 216 46 0% 

419 Övrig kontorspersonal 146 116 -29 - 95 -50 - 

 Totalt topp 10 2 972 3 152 252 32% 3 281 458 36% 

Källa: SCB, Yrkesregistret 2008 (egen bearbetning) 

 De tio största yrkesgrupperna inom turistbranschen, såsom den här definierats, utgjorde cirka 53 procent av totalt 5 567 sysselsatta 

2008.  

 Andelen kvinnor i de tio största yrkesgrupperna var 65 procent, vilket är klart högst av de branscher som ingått i fördjupningsavsnittet. 

Inom Turism var andelen kvinnor högst bland Frisörer och annan servicepersonal, Städare m.fl., och Kundinformatörer, cirka 84 

procent. Andelen män var högst bland Chefer för mindre företag och enheter samt Journalister, skådespelare m.fl., 59 respektive 53 

procent.  
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 Bland Frisörer och annan servicepersonal, personliga tjänster, Journalister, konstnärer, skådespelare m.fl. och Behandlingsassistenter, 

fritidsledare m.fl. förväntas inte några pensionsavgångar fram till 2020. Hela rekryteringsbehovet förväntas därmed bero på 

sysselsättningstillväxt för dessa yrkesgrupper. 

 Det totala rekryteringsbehovet bland de tio största yrkesgrupperna förväntas uppgå till 252 anställningar till och med 2015 samt 458 

anställningar till och med 2020. 
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Vård- och omsorgspersonal (SSYK 513) 

För att analysera yrkesgruppen Vård- och omsorgspersonal används SSYK på fyrsiffernivå, en mer detaljerad indelning av SSYK som ger 

information om de undergrupper av yrken som ingår i hela yrkesgruppen.28 

 
Tabell 17. Yrkesgruppen Vård- och omsorgspersonal efter pensionsavgångar, andel pension och könsstruktur för undergrupper (SSYK fyrsifferkod) 

  2008 2015 2020 

SSYK4 Klartext Andel 
kvinnor 

Andel 
män 

Sysselsättning Pensionsavgångar Andel 
pensionsavgångar 

Pensionsavgångar Andel 
pensionsavgångar 

5133 Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl. 79% 21% 5 781 688 12% 1 150 20% 

5132 Undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl. 90% 10% 5 581 816 15% 1 578 28% 

5134 Skötare och vårdare 75% 25% 2 668 345 13% 678 25% 

5131 Barnskötare m.fl. 88% 12% 2 473 338 14% 632 26% 

5135 Tandsköterskor 99,7% 0,3% 306 69 22% 144 47% 

5139 Övrig vård- och omsorgspersonal 75% 25% 298 69 22% 144 48% 

Totalt Vård- och omsorgspersonal 83% 17% 17 107 2 325 14% 4 326 25% 

Källa: SCB, Yrkesregistret 2008 (egen bearbetning) 

 De två största undergrupperna inom Vård- och omsorgspersonal år 2008 var Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl. och 

Undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl. Sammanlagt utgjorde dessa drygt 66 procent av yrkesgruppen Vård- och omsorgspersonal.  

 Pensionsavgångarna förväntas vara till antalet störst bland Undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl. både 2015 och 2020. I relation till 

antalet sysselsatta inom respektive undergrupp förväntas pensionsavgångarna vara högst bland Tandsköterskor samt Övrig vård- och 

omsorgspersonal, 22 procent till och med 2015 samt cirka 48 procent 2020.29 

 Samtliga undergrupper innehöll betydligt fler kvinnor än män 2008. Högst var andelen kvinnor i undergruppen Tandsköterskor, 99,7 

procent. Andelen män var i sin tur högst bland Övrig vård- och omsorgspersonal samt Skötare och vårdare, 25 procent. 

                                                           
28

 SSYK på tresiffernivå delas in i 113 yrkesgrupper. På fyrsiffernivå delas SSYK in i 355 undergrupper.  
29

 I yrkesgruppen Övrig vård- och omsorgspersonal ingår bland annat Apotekstekniker, Laboratoriebiträde sjukhus, Obduktionsassistent och Sterilbiträde. 
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 I yrkesgruppen Vård- och omsorgspersonal förväntas 2 325 personer gå i pension till och med 2015, motsvarande 14 procent av antalet 

sysselsatta 2008. Fram till 2020 förväntas 4 326 av de sysselsatta att gå i pension, motsvarande 25 procent. 
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2.3 Framtida rekryteringsbehov i Västerbottens län 

I avsnittet redovisas det samlade resultatet av den rekryteringsbehovsanalys som genomförts för yrkesgrupper och branscher i Västerbottens 

län. 

 

Branscher i Västerbottens län 

 

Figur 11. Förväntat rekryteringsbehov 2015 och 2020 i Västerbottens län 

 
Källa: SCB, Yrkesregistret 2008 (egen bearbetning)  
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Pensionsavgångar Tillväxt

 

 Det beräknade 

rekryteringsbehovet uppgår till 

22 763 anställningar år 2015 och 

till 38 923 anställningar år 2020. 

 

 Av rekryteringsbehovet 

beräknas 6 883 anställningar år 

2015, samt 11 799 anställningar 

år 2020 utgöras av 

sysselsättningstillväxt. 

 

 Resterande 15 880 anställningar 

år 2015 respektive 27 123 

anställningar år 2020 utgörs av 

pensionsavgångar. 
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Tabell 18. Framskrivningar för branscher i Västerbottens län 

 

Bransch 
Sysselsättning 

2008 
Andel kvinnor 

2008 
Andel män 

2008 
Sysselsättning 

2015 
Rekryterings
behov 2015 

Pensionsandel 
av behov 2015 

Sysselsättning 
2020 

Rekryterings
behov 2020 

Pensionsandel 
av behov 2020 

Uppskattad 
behovstrend 

Byggverksamhet 7518 7% 93% 8698 2836 65% 9541 3678 50% 
 

Energiproduktion mm 1583 28% 72% 1963 615 42% 2234 1071 44% 
 

Finansiell verksamhet mm 12560 40% 60% 15080 4085 43% 16880 7035 43% 
 

Handel och 
kommunikation 

17806 35% 65% 18413 2453 84% 18847 4410 85% 
 

Jordbruk, skogsbruk mm 1669 16% 84% 1788 344 73% 1873 598 73% 
 

Offentlig förvaltning mm 5422 56% 44% 6317 2021 62% 6956 3416 61% 
 

Personliga och kulturella 
tjänster 

7017 58% 42% 7535 1266 66% 7905 2215 67% 
 

Tillverkning och utvinning 18492 19% 81% 18426 2058 100% 18379 3884 100% 
 

Utbildning och forskning 16093 69% 32% 15408 1961 100% 14919 3419 100% 
 

Vård och omsorg 24984 81% 19% 26399 4960 79% 27410 8932 81% 
 

Okänd näringsgren 858 49% 51% - 165 100% - 264 100% - 

Totalt 114002 48% 52% 120027 22763 78% 124943 38923 77% 
 

 

 Ett positivt rekryteringsbehov förväntas för samtliga branscher. Till antalet är rekryteringsbehovet störst inom Vård och omsorg samt 

Finansiell verksamhet m.m. Rekryteringsbehovet förväntas vara lägst för Jordbruk, skogsbruk m.m. samt Energiproduktion m.m. 

 

 I relation till antalet anställda 2008 förväntas rekryteringsbehovet 2015 vara störst inom Energiproduktion m.m. och Byggverksamhet. År 

2020 förväntas det relativa rekryteringsbehovet vara störst inom Energiproduktion m.m. och Offentlig förvaltning. 

 

 Sysselsättningen beräknas öka i samtliga branscher utom Tillverkning och utvinning samt Utbildning och forskning. Det förväntade 

rekryteringsbehovet i de senare utgörs således enbart av pensionsavgångar. Pensionsavgångarnas andel av rekryteringsbehovet är lägst 

inom Energiproduktion m.m. och Finansiell verksamhet m.m.  
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Yrkesgrupper i Västerbottens län  

 

Tabell 19. Framskrivningar för yrkesgrupper i Västerbottens län 

SSYK - Yrkesgrupp 
Sysselsättning 

2008 
Sysselsättning 

2015 
Rekryteringsbehov 

2015 
Pensionsandel 
av behov 2015 

Sysselsättning 
2020 

Rekryteringsbehov 
2020 

Pensionsandel 
av behov 2020 

Uppskattad 
Behovstrend 

011 Militärer 89 107 29 42% 120 56 49% 
 

111 Högre ämbetsmän och politiker 97 172 107 33% 226 181 32% 
 

112 Chefstjänstemän i intresseorganisationer 13 7 -2 
 

3 -3 
  

121 Verkställande direktörer, verkschefer 
m.fl. 

440 521 189 63% 579 321 63% 
 

122 Drift- och verksamhetschefer 2 466 3 397 1 395 37% 4 062 2 487 40% 
 

123 Chefer för särskilda funktioner 1 107 1 208 296 73% 1 280 523 74% 
 

131 Chefer för mindre företag och enheter 1 843 1 948 451 85% 2 023 821 87% 
 

211 Fysiker, kemister m.fl. 208 318 128 16% 397 223 17% 
 

212 Matematiker och statistiker 19 14 -4 
 

10 -6 
  

213 Dataspecialister 1 803 2 120 440 31% 2 346 804 36% 
 

214 Civilingenjörer, arkitekter m.fl. 1 082 1 350 400 37% 1 541 691 37% 
 

221 Specialister inom biologi, jord- och 
skogsbruk m.m. 

203 239 57 41% 265 105 46% 
 

222 Hälso- och sjukvårdsspecialister 1 515 1 729 429 56% 1 882 758 57% 
 

223 Barnmorskor; sjuksköterskor med 
särskild kompetens 

1 038 1 126 291 78% 1 189 517 79% 
 

231 Universitets- och högskollärare 2 286 2 387 456 87% 2 459 760 86% 
 

232 Gymnasielärare m.fl. 1 929 1 918 356 100% 1 910 575 100% 
 

233 Grundskollärare 2 479 2 189 136 100% 1 982 199 100% 
 

234 Speciallärare 277 40 -128 
 

0 -106 
  

235 Andra pedagoger med teoretisk 
specialistkompetens 

560 975 535 25% 1 271 929 26% 
 

241 Företagsekonomer, marknadsförare och 
personaltjänstemän 

1 708 1 909 537 69% 2 053 889 68% 
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SSYK - Yrkesgrupp 
Sysselsättning 

2008 
Sysselsättning 

2015 
Rekryteringsbehov 

2015 
Pensionsandel 
av behov 2015 

Sysselsättning 
2020 

Rekryteringsbehov 
2020 

Pensionsandel 
av behov 2020 

Uppskattad 
Behovstrend 

242 Jurister 263 309 86 52% 342 145 50% 
 

243 Arkivarier, bibliotekarier m.fl. 252 191 -7 
 

147 -12 
  

244 Samhälls- och språkvetare 110 139 45 40% 160 79 41% 
 

245 Journalister, konstnärer, skådespelare 
m.fl. 

795 936 237 45% 1 037 416 47% 
 

246 Präster 133 116 15 100% 104 27 100% 
 

247 Administratörer i offentlig förvaltning 1 198 1 503 568 51% 1 721 955 50% 
 

248 Administratörer i intresseorganisationer 148 119 8 100% 98 14 100% 
 

249 Psykologer, socialsekreterare m.fl. 1 042 1 195 322 58% 1 304 567 60% 
 

311 Ingenjörer och tekniker 3 014 3 175 619 82% 3 290 1 093 83% 
 

312 Datatekniker och dataoperatörer 824 1 057 295 23% 1 223 527 27% 
 

313 Fotografer; ljud- och bildtekniker, 
sjukhustekniker m.fl. 

315 402 128 36% 464 226 38% 
 

314 Piloter, fartygsbefäl m.fl. 78 84 19 76% 88 31 74% 
 

315 Säkerhets- och kvalitetsinspektörer 199 159 2 100% 130 0 100% 
 

321 Lantmästare, skogsmästare m.fl. 172 208 68 52% 234 121 54% 
 

322 Sjukgymnaster, tandhygienister m.fl. 1 290 1 454 321 54% 1 571 595 59% 
 

323 Sjuksköterskor 2 445 2 517 392 91% 2 568 715 92% 
 

324 Biomedicinska analytiker 439 437 104 100% 436 180 100% 
 

331 Förskollärare och fritidspedagoger 2 496 2 796 514 46% 3 010 1 000 54% 
 

332 Andra lärare och instruktörer 151 110 -26 
 

81 -45 
  

341 Säljare, inköpare, mäklare m.fl. 3 228 3 671 917 57% 3 987 1 596 58% 
 

342 Agenter, förmedlare m.fl. 438 507 151 60% 556 249 58% 
 

343 Redovisningsekonomer, administrativa 
assistenter m.fl. 

1 550 1 612 434 95% 1 656 703 94% 
 

344 Tull-, taxerings- och 
socialförsäkringstjänstemän 

617 777 300 52% 891 512 52% 
 

345 Poliser 345 357 67 91% 366 107 90% 
 

346 Behandlingsassistenter, fritidsledare 
m.fl. 

965 1 117 239 41% 1 226 426 43% 
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SSYK - Yrkesgrupp 
Sysselsättning 

2008 
Sysselsättning 

2015 
Rekryteringsbehov 

2015 
Pensionsandel 
av behov 2015 

Sysselsättning 
2020 

Rekryteringsbehov 
2020 

Pensionsandel 
av behov 2020 

Uppskattad 
Behovstrend 

347 Tecknare, underhållare, professionella 
idrottsutövare m.fl. 

258 297 51 26% 325 91 29% 
 

348 Pastorer 56 58 9 87% 59 25 96% 
 

411 Kontorssekreterare och dataregistrerare 868 612 -85 
 

429 -124 
  

412 Bokförings- och redovisningsassistenter 1 339 1 104 61 100% 936 92 100% 
 

413 Lager- och transportassistenter 1 451 1 373 82 100% 1 317 166 100% 
 

414 Biblioteksassistenter m.fl. 140 87 -10 
 

49 -23 
  

415 Brevbärare m.fl. 664 706 119 72% 736 217 74% 
 

419 Övrig kontorspersonal 2 014 1 607 -7 
 

1 316 -22 
  

421 Kassapersonal m.fl. 500 371 -100 
 

279 -167 
  

422 Kundinformatörer 1 288 1 828 638 17% 2 214 1 103 18% 
 

511 Resevärdar m.fl. 69 67 6 100% 66 14 100% 
 

512 Storhushålls- och restaurangpersonal 1 318 1 297 150 100% 1 282 262 100% 
 

513 Vård- och omsorgspersonal 17 115 18 104 3 077 75% 18 810 5 553 77% 
 

514 Frisörer och annan servicepersonal, 
personliga tjänster 

432 488 92 43% 528 158 43% 
 

515 Säkerhetspersonal 622 830 255 21% 979 455 24% 
 

522 Försäljare, detaljhandel; demonstratörer 
m.fl. 

5 291 6 214 1 324 34% 6 873 2 292 34% 
 

611 Växtodlare inom jordbruk och trädgård 341 420 146 51% 476 252 51% 
 

612 Djuruppfödare och djurskötare 305 359 97 49% 398 163 48% 
 

613 Växtodlare och djuruppfödare, blandad 
drift 

188 271 125 38% 330 204 34% 
 

614 Skogsbrukare 211 188 20 100% 172 27 100% 
 

615 Fiskare och jägare 16 17 2 53% 18 4 63% 
 

711 Gruv- och bergarbetare, stenhuggare 376 525 185 22% 631 331 25% 
 

712 Byggnads- och anläggningsarbetare 2 613 3 015 787 54% 3 302 1 371 55% 
 

713 Byggnadshantverkare 2 598 2 989 784 56% 3 268 1 371 57% 
 

714 Målare, lackerare, skorstensfejare m.fl. 501 148 -291 
 

0 -400 
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SSYK - Yrkesgrupp 
Sysselsättning 

2008 
Sysselsättning 

2015 
Rekryteringsbehov 

2015 
Pensionsandel 
av behov 2015 

Sysselsättning 
2020 

Rekryteringsbehov 
2020 

Pensionsandel 
av behov 2020 

Uppskattad 
Behovstrend 

721 Gjutare, svetsare, plåtslagare m.fl. 1 526 1 542 167 100% 1 553 313 100% 
 

722 Smeder, verktygsmakare m.fl. 156 1 -128 
 

0 -109 
  

723 Maskin- och motorreparatörer 1 678 1 762 291 79% 1 822 535 81% 
 

724 Elmontörer, tele- och 
elektronikreparatörer m.fl. 

983 908 61 100% 854 117 100% 
 

731 Finmekaniker m.fl. 230 316 122 32% 377 214 35% 
 

732 Drejare, glashyttearbetare, 
dekorationsmålare m.fl. 

23 6 -16 
 

0 -20 
  

733 Konsthantverkare i trä, textil, läder m.m. 5 9 4 
 

12 8 13% 
 

734 Grafiker m.fl. 116 88 -14 
 

68 -23 
  

741 Slaktare, bagare, konditorer m.fl. 204 206 19 99% 207 31 99% 
 

742 Möbelsnickare, modellsnickare m.fl. 163 278 128 11% 360 224 13% 
 

743 Skräddare, tillskärare, tapetserare m.fl. 52 77 32 25% 95 59 30% 
 

744 Garvare, skinnberedare och skomakare 4 1 -3 
 

0 -3 
  

811 Malmförädlingsoperatörer, 
brunnsborrare m.fl. 

207 341 158 17% 437 280 20% 
 

812 Processoperatörer vid stål- och 
metallverk 

415 243 -117 
 

120 -179 
  

813 Processoperatörer, glas och keramiska 
produkter 

24 42 18 3% 55 32 3% 
 

814 Processoperatörer, trä- och 
pappersindustri 

804 750 34 100% 711 91 100% 
 

815 Processoperatörer, kemisk basindustri 45 58 19 36% 67 34 38% 
 

816 Driftmaskinister m.fl. 478 612 232 47% 708 394 46% 
 

817 Industrirobotoperatörer 9 12 5 48% 14 9 46% 
 

821 Maskinoperatörer, metall- och 
mineralbehandling 

1 258 1 425 300 49% 1 544 526 51% 
 

822 Maskinoperatörer, kemisk-teknisk 
industri 

631 1 053 482 14% 1 354 828 14% 
 

823 Maskinoperatörer, gummi- och 
plastindustri 

520 399 -78 
 

313 -127 
  

824 Maskinoperatörer, trävaruindustri 798 234 -468 
 

0 -622 
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SSYK - Yrkesgrupp 
Sysselsättning 

2008 
Sysselsättning 

2015 
Rekryteringsbehov 

2015 
Pensionsandel 
av behov 2015 

Sysselsättning 
2020 

Rekryteringsbehov 
2020 

Pensionsandel 
av behov 2020 

Uppskattad 
Behovstrend 

825 Maskinoperatörer, grafisk industri, 
pappersvaruindustri 

101 42 -47 
 

0 -76 
  

826 Maskinoperatörer, textil-, skinn- och 
läderindustri 

54 -4 -54 
 

0 -45 
  

827 Maskinoperatörer, livsmedelsindustri 
m.m. 

358 297 -39 
 

253 -64 
  

828 Montörer 2 696 3 287 754 24% 3 709 1 331 27% 
 

829 Övriga maskinoperatörer och montörer 452 640 213 13% 774 380 17% 
 

831 Lokförare m.fl. 175 200 60 65% 218 118 71% 
 

832 Fordonsförare 3 524 4 086 1 013 49% 4 487 1 759 50% 
 

833 Maskinförare 1 568 1 855 476 44% 2 060 825 45% 
 

834 Däckspersonal 3 2 0 
 

1 -1 
  

911 Torg- och marknadsförsäljare 3 5 2 0% 6 3 0% 
 

912 Städare m.fl. 2 087 2 075 274 100% 2 066 476 100% 
 

913 Köks- och restaurangbiträden 1 600 1 610 182 100% 1 617 305 100% 
 

914 Tidningsdistributörer, vaktmästare m.fl. 343 169 -107 
 

45 -175 
  

915 Renhållnings- och återvinningsarbetare 209 268 84 33% 310 147 34% 
 

919 Övriga servicearbetare 792 1 036 415 46% 1 210 704 45% 
 

921 Medhjälpare inom jordbruk, trädgård, 
skogsbruk och fiske 

122 179 65 14% 220 114 16% 
 

931 Grovarbetare inom bygg och anläggning 190 353 181 11% 469 311 11% 
 

932 Handpaketerare och andra 
fabriksarbetare 

921 822 -18 
 

751 -15 
  

933 Godshanterare och expressbud 257 318 88 34% 362 150 34% 
 

 

 De fem yrkesgrupper med flest antal sysselsatta år 2008 var: 513 Vård- och omsorgspersonal med totalt 17 115 anställda; 522 Försäljare 

i detaljhandeln, demonstratörer m.fl. med totalt 5 291 anställda; 832 Fordonsförare med totalt 3 524 anställda; 341 Säljare, inköpare, 

mäklare m.fl. med totalt 3 228 anställda samt 311 Ingenjörer och tekniker med totalt 3 014 anställda. 
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 Till och med 2020 uppvisar 88 yrkesgrupper ett förväntat positivt rekryteringsbehov, medan 23 yrkesgrupper förväntas uppvisa ett 

negativt rekryteringsbehov. Av de senare tillhör fyra kvalifikationsnivån Högskoleutbildning eller motsvarande kompetens och 16 

Gymnasieutbildning, medan två tillhör kvalifikationsnivån Inga eller små krav på utbildning och en tillhör Ledningsarbete. Till och med 

2015 har 89 yrkesgrupper ett förväntat positivt rekryteringsbehov medan 22 uppvisar ett förväntat negativt behov. 

 

 De fem yrkesgrupper med flest beräknade pensionsavgångar till och med år 2020 är: 513 Vård- och omsorgspersonal med totalt 4 287 

pensionsavgångar; 122 Drift- och verksamhetschefer med totalt 991 pensionsavgångar; 341 Säljare, inköpare, mäklare m.fl. med totalt 

929 pensionsavgångar; 311 Ingenjörer och tekniker med totalt 908 pensionsavgångar samt 832 Fordonsförare med totalt 884 

pensionsavgångar. Samma fem yrkesgrupper har flest beräknade pensionsavgångar också till och med 2015.  

 

 De fem yrkesgrupper med störst uppskattat rekryteringsbehov till och med år 2020 är: 513 Vård- och omsorgspersonal med ett totalt 

rekryteringsbehov på 5 553 anställningar; 122 Drift- och verksamhetschefer med 2 487 anställningar; 522 Försäljare i detaljhandeln, 

demonstratörer m.fl. med 2 292 anställningar; 832 Fordonsförare med 1 759 anställningar samt 341 Säljare, inköpare, mäklare m.fl. 

med ett totalt rekryteringsbehov på 1 596 anställningar. Samma fem yrkesgrupper har störst uppskattat rekryteringsbehov också till och 

med 2015. 

 

 Bland de fem yrkesgrupper med störst förväntat rekryteringsbehov utgör pensionsandelen en majoritet av behovet för Vård- och 

omsorgspersonal, 75 procent, samt Säljare, inköpare, mäklare m.fl., 57 procent. 
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Bilagor 
 

Bilaga A: Parametrar i rAps befolkningsmodell30 

De parametrar som används i modellens beräkningar av viktiga förändringar som påverkar 

befolkningen är fyra till antalet: fruktsamhet, dödlighet, flyttningar samt utbildningsutbyte. 

Nedan följer en kort sammanfattning av hur parametrarna är konstruerade. 

 

Fruktsamhet 

Fruktsamhetstalen är beräknade på antalet födda barn samt medelbefolkningen kvinnor. En 

uppdelning av fruktsamheten finns baserad på moderns födelseland och fyra 

utbildningsnivåer. Vidare har åtta olika kommunkluster skapats med avsikt att karaktärisera 

fruktsamheten i kommunerna utifrån moderns ursprung och utbildning. Det som klustrats är 

den procentuella skillnaden mellan hur många barn som fötts i en kommun av kvinnor med 

olika födelseland och utbildning jämfört med hur många barn som fötts om kommunen haft 

samma fruktsamhet som riket i helhet. De olika klustrens karaktäristika ser ut som följer: 

 

Kluster 1: Normalkommuner. 

Kluster 2: Hög fruktsamhet för invandrare och normal för svenskar. 

Kluster 3: Låg fruktsamhet för invandrare och hög fruktsamhet för högutbildade. 

Kluster 4: Hög fruktsamhet för invandrare och lägre för svenskar än kluster 2. 

Kluster 5: Låg fruktsamhet för svenskar. 

Kluster 6: Låg fruktsamhet för både invandrare och svenskar. 

Kluster 7: Låg fruktsamhet för invandrare och lågutbildade och hög fruktsamhet för  

     högutbildade. 

Kluster 8: Hög fruktsamhet för invandrare, även nordiska. 

 

Av Västerbottens kommuner befinner sig alla i kluster 1, med undantag för Robertsfors och 

Lycksele vilka tillhör kluster 2. 

 

Dödlighet 

Dödsriskerna, uppdelade på ålder och kön, är beräknade på antalet döda och 

medelbefolkningen. Här finns ingen uppdelning på födelseland bortsett från den uppdelning 

på utbildningsnivå som implicit följer med grupperingen av kommunerna. Den gruppering 

som har gjorts relateras till hur stor andel högutbildade det finns i varje kommun, varpå 

dödsrisken beräknats för varje kommungrupp. Av Västerbottens kommuner är Umeå 

placerad i grupp 1 (låg dödlighet) medan övriga befinner sig i grupp 2 (normal dödlighet). Det 

kan nämnas att grupp 1 innehåller högskole-/universitetsorter samt välbeställda 

förortskommuner till Stockholm och Malmö medan grupp 3 (hög dödlighet) till största delen 

består av traditionella småstäder. 

                                                           
30

 Texten är skriven av Fredrik Garli, CERUM. 
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Flyttningar 

Utflyttarrisken är beräknad på utflyttarna (endast inrikes) och medelbefolkningen. Precis som 

med fruktsamheten är utflyttarrisken uppdelad på utflyttarens födelseland och fyra 

utbildningsnivåer. En beräkning av migrationstalen har sedan gjorts för att kontrollera hur 

många som skulle ha flyttat från en kommun om utflyttningen var som riksgenomsnittet, 

varefter kommunerna klustras på basis av den procentuella skillnaden mellan det detta 

beräknade antal och antalet som faktiskt har flyttat. Vad gäller inflyttarfördelningen är 

kommunerna indelade i 13 olika inflyttartyper med avseende på födelseland- och 

utbildningsfördelningen. Exempel på en sådan är de som kan beskrivas som ”universitetstyp” 

innefattande Uppsala, Lund, Umeå, Linköping samt Växjö. Vid en första gruppering uppgick 

antalet kluster till 25, varefter en reducering gjordes, bland annat med syfte att skapa kluster 

som förutom utbildning och födelseland även var representativa med avseende på köns- och 

åldersfördelningen. När individens födelseland inte är Sverige tillämpas för varje kombination 

för utbildning och kön riksgenomsnittet. I databasen har de fördelats över inflyttartyperna.  

 

Utbildningsutbyte 

Riksgenomsnittet för utbildningsövergångar med hänsyn tagen till kön, födelseland och 

ålder. En utbildningsövergång innebär att personer går från en utbildningsnivå till en annan, 

exempelvis från att tidigare haft en treårig gymnasieutbildning som högsta nivå till att ha 

tillförskaffat sig en eftergymnasial utbildning. 
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Bilaga B: Regionala indelningar 

I denna rapport används tre olika regionala indelningar som grund för analytiska jämförelser. 

Dessa är län, kommuner samt Tillväxtverkets indelning av Sverige i Funktionella 

Analysregioner (FA-regioner). Det antas att både kommuner och län är välbekanta för 

läsaren, däremot kan begreppet FA-region fordra en vidare förklaring. Emellertid bygger 

Tillväxtverkets indelning av Sverige i FA-regioner i botten på SCB:s indelning av Sverige i 

Lokala Arbetsmarknadsregioner. Därför beskrivs skapandet av båda dessa regionala 

indelningar nedan. 

 

LA-regioner skapades i slutet av 1980-talet av Statistiska centralbyrån (SCB)31 i syfte att 

kunna beskriva arbetsmarknaders funktionssätt för geografiska områden som är relativt 

oberoende av omvärlden avseende utbud och efterfrågan av arbetskraft. Dessa LA-regioner 

bildas i två steg. 

 

Det första steget är att utse s.k. lokala centra som består av självständiga kommuner. Detta 

görs utifrån pendlingsstatistik för att identifiera vilka kommuner som har tillräckligt många 

arbetstillfällen för att försörja sin egen befolkning med arbeten. För att en kommun ska 

klassas som lokalt centrum måste två villkor vara uppfyllda:  

 

 Andelen utpendlare från kommunen ska understiga 20 procent av det totala 

antalet förvärvsarbetande i kommunen. 

 Kommunens största enskilda pendlingsström till en annan kommun ska 

understiga 7,5 procent av det totala antalet förvärvsarbetande i kommunen. 

Vid det andra steget bestäms till vilket lokalt centrum övriga osjälvständiga kommuner ska 

knytas. Där är huvudregeln att en osjälvständig kommun knyts till den kommun till vilken 

dess pendlingsström är starkast. Om denna kommun i sin tur inte är ett lokalt centrum så 

kopplas kommunen vidare till den kommun som i sista ledet av pendlingsströmmen utgör ett 

lokalt centrum. Slutligen bygger indelningen av Sverige i LA-regioner på pendlingsstatistik 

från 2008. 

 

Tillväxtverkets indelning av Sverige i FA-regioner är skapad i syfte att ligga konstant över 

långa tidsperioder, och skiljer sig därför från SCB:s indelning. För att åstadkomma dessa 

regioner så inkorporerar Tillväxtverket vad man kallar för en normativ komponent i 

indelningsprocessen. Denna process baseras på följande sex rangordnade 

bedömningskriterier:32 

 

1. SCB:s statistik från 2003 om arbetspendling över kommungränser. 

                                                           
31

 Hedin, G. Håkansson, M. Tegsjö, B (2010), ”Lokala Arbetsmarknader – egenskaper, utveckling och funktion”, 
Statistiska Centralbyrån, Örebro, sid. 25. 33, 39-41. 
32

 Tillväxtverket (2009) FA-regioner, www.tillvaxtverket.se. 

http://www.tillvaxtverket.se/
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2. Pendlingstrender – arbetspendlingens utveckling över tid. 

3. Samverkande pendlingsströmmar till flera kommuner inom en FA-region. 

4. Pendlingens absoluta storlek. 

5. Påbörjade investeringar eller politiska beslut som kan anses förändra utvecklingen 

inom cirka 10 år. 

6. Annan information om ändrade strukturella förutsättningar eller beteendemönster 

som skäligen talar för en förändrad indelning. 

Skillnaden mellan SCB:s LA-regioner och Tillväxtverkets FA-regioner består alltså teoretiskt 

sett av de normativa bedömningar som görs vad gäller kommunernas framtida utveckling. 

Dock finns ytterligare en skillnad, nämligen att FA-regionerna bygger på pendlingsstatistik 

från 2003 medan LA-regionerna bygger på pendlingsstatistik från 2008. Praktiken visar å 

andra sidan på väldigt små skillnader i resultat mellan den nu gällande FA-regionindelningen 

i Norrland kontra LA-regionindelningen. I Västerbottens län uppstår inga skillnader alls.  

 

FA- (och LA-)regionerna i Västerbotten är: 

FA-region Ingående kommuner 

Umeå Umeå, Robertsfors, Nordmaling, Vindeln, Vännäs, 
Bjurholm 

Skellefteå Skellefteå, Norsjö 
Lycksele Lycksele, Malå 
Storuman Storuman 
Vilhelmina Vilhelmina 
Dorotea Dorotea 
Åsele Åsele 
Sorsele Sorsele 
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Bilaga C: Klassificeringsförklaring: Svensk Näringsgrensindelning, SNI 

Rapportens fokus är sysselsättning i Västerbottens län, både på yrkes- och branschnivå. 

Syftet är att både beskriva branschstrukturen i länet och göra framskrivningar av efterfrågan 

på arbetskraft, för yrkesgrupper och inom branscher. Därför är det nödvändigt att ha 

bakgrundskunskap om hur indelning i branscher går till och vilka branschindelningar som 

används i den här rapporten. I det här avsnittet erbjuds en inblick i hur SNI, Svensk 

Näringsgrensindelning, är uppbyggd och vilka nivåer i SNI som används i rapporten för att 

beskriva branschstrukturen och framskriva branschernas sysselsättningsbehov. 

 

Vad är SNI? 

SNI, Svensk Näringsgrensindelning, bygger på EU:s standard NACE Rev.1.1 och är i första 

hand en aktivitetsindelning, det vill säga en indelning för klassificering av 

produktionsenheter efter den aktivitet som bedrivs i företag och arbetsställen. SNI är också 

en branschindelning, eftersom den används för att gruppera produktionsenheter till 

branscher och för att samla in och redovisa branschindelad statistik. Ett företag eller 

arbetsställe kan ha flera aktiviteter och därmed flera SNI-koder. Till och med 2002 användes 

SNI 92 i Statistiska Centralbyråns (SCB) företagsdatabas. Vid årsskiftet 2002/2003 infördes 

nya SNI-koder, SNI 2002, i SCB:s företagsdatabas. SNI 2002 används vid all 

näringsgrenskodning i yrkesstatistiken från 2002 till och med 2007, då de nya SNI 2007-

koderna infördes.33 I rapporten används SNI 2002 därför att datamaterialet som ligger till 

grund för analyserna och framskrivningarna sträcker sig över perioden 2001-2008. Data för 

2001 är kodat enligt SNI 92, men har nycklats till SNI 2002 av rapportförfattarna. 

Nedan följer en kort redogörelse för hur SNI 2002 är uppbyggt och hur dess olika nivåer 

hanteras i rapporten. 

 

SNI 2002 

SNI 2002 består av fem nivåer, vilka presenteras i Tabell 1. 

 
Tabell 1. De fem nivåerna i SNI 2002 

Nivå Form Antal 

Avdelning Enbokstavskod 17 
Underavdelning Tvåbokstavskod 31 
Huvudgrupp Tvåsifferkod 60 
Grupp Tresifferkod 222 
Undergrupp Fyrsifferkod 513 
Detaljgrupp Femsifferkod 776 
Källa: SCB (2003), s. 5 

 

Nivå 1, Avdelning, delar in branscherna i 17 olika grupper. Dessa redovisas i Tabell 2: 

 

                                                           
33

 Statistiska Centralbyrån (SCB) (2010) ”Branschindelning: SNI 2007, SNI 2002, SNI 92”, 
http://www.scb.se/Pages/List____257409.aspx, hämtad 2010-12-17; SCB (2003) ”SNI 2002, Standard för 
svensk näringsgrensindelning 2002”, MIS 2003:2, 
http://www.scb.se/statistik/OV/OV9999/2003M00/X71OP0301.pdf 

http://www.scb.se/Pages/List____257409.aspx
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Tabell 2. Nivå 1, Avdelning, SNI 2002 

Enbokstavskod Benämning 

A Jordbruk, jakt och skogsbruk 
B Fiske 
C Utvinning av mineral 
D Tillverkning 
E El-, gas-, värme- och vattenförsörjning 
F Byggverksamhet 
G Partihandel och detaljhandel; reparation av 

motorfordon, hushållsartiklar och personliga artiklar 
H Hotell- och restaurangverksamhet 
I Transport, magasinering och kommunikation 
J Finansiell verksamhet 
K Fastighets- och uthyrningsverksamhet, 

företagstjänster 
L Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk 

socialförsäkring 
M Utbildning 
N Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; 

veterinärverksamhet 
O Andra samhälleliga och personliga tjänster 
P Hushållens verksamhet 
Q Verksamhet vid internationella organisationer, 

utländska ambassader o.d. 
Källa: SCB (2003), s. 15-17 

 

De 17 grupperna består i sin tur av 31 underavdelningar, 60 huvudgrupper, 222 grupper, 513 

undergrupper och 776 detaljgrupper, vilket framgick av Tabell 1. I rapporten används 

emellertid i huvudsak den så kallade grova nivån, som framställs genom aggregering av 

enbokstavskoderna i Nivå 1 till tio grupper. Valet av den grova nivån som indelningsgrund 

baseras på en avvägning mellan viljan att uppnå så stor detaljrikedom i data som möjligt och 

möjligheten att på ett begripligt sätt presentera och visualisera resultaten. Den grova nivån, 

som används i rapporten, består av följande tio grupper: 
 

Tabell 3. SNI 2002 på grov nivå  

Bokstavskod(er) Benämning 

A+B Jordbruk, skogsbruk m.m. 
C+D Tillverkning och utvinning 
E+huvudgrupp 90

34
 Energiproduktion m.m. 

F Byggverksamhet 
G+I Handel och kommunikation 
J+K exklusive huvudgrupp 73

35
 Finansiell verksamhet, företagstjänster 

M+huvudgrupp 73 Utbildning och forskning 
N Vård och omsorg 
H+O exklusive huvudgrupp 90 +P Personliga och kulturella tjänster 
L+Q Offentlig förvaltning 
Källa: rAps 

 

                                                           
34

 Huvudgrupp 90 = Avloppsrening, avfallshantering, renhållning o.d. 
35

 Huvudgrupp 73 = Forskning och utveckling 
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Branschindelningen i Tabell 3 ligger till grund för beskrivningen av branschstrukturen i 

kapitel 1 och framskrivningarna av sysselsättningen på branschnivå i kapitel 2. I de 

branschspecifika yrkesanalyserna i kapitel 2, där bland annat branscherna Utvinning, 

Tillverkning, Företagstjänster och Turism närmare undersöks36 delas branscherna in utifrån 

enbokstavskoderna i Tabell 2. Kapitel 2.2 innehåller mer information om hur indelningarna i 

samband med dessa fördjupade studier har genomförts. 

 

  

                                                           
36

 Turism utgör inte en egen bransch i SNI 2002, varför fördjupningen inom turism är behäftad med problem. 
Mer information om problematiken och hur den hanteras återfinns i kapitel 2. 



55 
 

Bilaga D: Klassificeringsförklaring: Standard för svensk yrkesklassificering, SSYK37 

Standard för svensk yrkesklassificering, SSYK 96, är i första hand framtagen för att 
klassificera personer efter det arbete som de utför. Den kan även användas för att 
organisera information om lediga platser, arbetssökande och yrken. SSYK tillämpas i såväl 
den officiella statistiken, t.ex. i SCB:s löpande arbetskraftsundersökningar och yrkesregistret, 
som i särskilda mindre undersökningar. Vidare kan den också användas inom företag och 
organisationer för klassificering av de anställda. SSYK ersätter den tidigare gällande 
yrkesstandarden Nordisk yrkesklassificering (NYK 83). Målet för denna standard har varit att 
åstadkomma en yrkesindelning som återspeglar dagens yrkesstruktur och som gör det 
möjligt att belysa förändringar av arbetsmarknaden. Den skall även uppfylla kraven på 
internationell rapportering och jämförbarhet länder emellan.  

SSYK 96 bygger på den internationella klassifikationen ISCO-88 (International Standard 
Classification of Occupations 1988) samt EU-varianten ISCO-88(COM). ISCO-88 är framtagen 
av den Internationella arbetsorganisationen (ILO) och har tre huvudsyften:  

 Att underlätta ett internationellt utbyte av yrkesinformation.  
 Att göra det möjligt att producera internationell yrkesstatistik som är användbar för 

såväl forskare och beslutsfattare som för praktiska tillämpningar t.ex. i samband med 
arbetsförmedling.  

 Att tjäna som modell vid utformning eller revidering av nationella 
klassifikationssystem.  

ISCO-88 är primärt inte avsedd att ersätta existerande nationella klassifikationssystem. En 
yrkesstandard skall avspegla den struktur som är aktuell för arbetsmarknaden i det enskilda 
landet. Ett land som har en yrkesklassifikation som nära ansluter till ISCO-88 i begrepp och 
struktur får dock en yrkesstatistik som är internationellt jämförbar. Många länder har liksom 
Sverige valt att utveckla en yrkesindelning baserad på ISCO-88, medan andra har behållit sin 
nationella klassifikation och i stället utarbetat en översättningsnyckel till ISCO-88. 

Grundläggande för indelningen är dels typ av arbete, dvs. den uppsättning uppgifter och 
göromål som utförs eller skall utföras av en person, dels de kvalifikationer som normalt krävs 
för att utföra detta arbete.  

Kvalifikationer (eng. skill) har två dimensioner, kvalifikationsnivå respektive specialisering. 
Kvalifikationsnivå används i huvudsak som likhetskriterium vid gruppering på den högsta 
nivån, medan specialisering ofta är vägledande på lägre nivåer. Det kan gälla vilka särskilda 
kunskaper som erfordras, vilka verktyg eller maskiner som används, vilket material som 
bearbetas eller vilken typ av varor och tjänster som produceras. 

SSYK 96 har, liksom ISCO-88, en hierarkisk uppbyggnad med fyra nivåer. Antalet klasser på 
respektive nivå framgår av nedanstående tablå: 

 

                                                           
37

 Den här texten i sin helhet kommer från Statistiska Centralbyrån (SCB) (2009), 
http://www.scb.se/Pages/List____259304.aspx, hämtad 2011-01-21 

http://www.scb.se/Pages/List____259304.aspx
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Yrkesområde Huvud- 
grupper  

Yrkes- 
grupper  

Under- 
grupper 

Kvalifikations- 
nivåer 

1 Ledningsarbete 3 6 29 -- 
2 Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens 4 21 67 4:e 
3 Arbete som kräver kortare högskoleutbildning 4 19 72 3:e 
4 Kontors- och kundservicearbete     2 8 17 2:a 
5 Service-, omsorgs- och försäljningsarbete 2 7 27 2:a 
6 Arbete inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske 1 5 11 2:a 
7 Hantverksarbete inom byggverksamhet och tillverkning 4 16 58 2:a 
8 Process- och maskinoperatörsarbete, transportarbete 

m.m. 
3 20 59 2:a 

9 Arbete utan krav på särskild yrkesutbildning 3 10 14 1:a 
0 Militärt arbete   1 1 1 -- 
  Totalt 27 113 355 -- 

 

Fyra breda kvalifikationsnivåer har avgränsats i ISCO-88 och SSYK. Operationellt har dessa 

definierats i termer av den internationella utbildningsstandarden ISCED-76. Det bör 

observeras att det faktum att en utbildningsnomenklatur används som riktmärke för att 

bestämma kvalifikationsnivån inte innebär att de kunskaper och färdigheter som erfordras 

för ett visst arbete behöver inhämtas genom formell utbildning. De kan lika gärna inhämtas 

genom arbetserfarenhet. Det som avses är de kvalifikationer som arbetet i fråga fordrar, inte 

de kvalifikationer som den arbetstagare besitter som utför arbetet. Det innebär att det finns 

beröringspunkter med den Socioekonomiska indelningen (SEI). 

 

ISCO/SSYK:s kvalifikationsnivåer (eng. skill level): 

1:a   Normalt inga krav på utbildning 
2:a   Normalt krävs gymnasiekompetens 
3:e   Normalt krävs gymnasieskola med påbyggnad eller en kortare högskoleutbildning 
(mindre än 3 år) 
4:e   Normalt krävs en längre högskoleutbildning (3-4 år eller mer) och en akademisk examen  
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