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SAMMANFATTNING 

en demografiska utvecklingen resulterar i en generationsväxlingsproblematik för 

Sveriges regioner. Problematiken bottnar i stora åldersavgångar och en ny generation 

arbetskraft som inte lyckas etablera sig på arbetsmarknaden i önskad tid. Lundgren (2000) 

konstaterar att om inte åtgärder vidtas på såväl central som regional nivå kommer en 

stagnation ske på arbetsmarknaden vilket i förlängningen kommer att hota välfärden. De 

områden som identifierats som centrala för att motverka de negativa effekterna av de 

demografiska förändringarna är (1) Förstärka integrationen av utlandsfödda och tillgripande 

av arbetskraftsinvandring inom bristyrken, (2) motverka den förtida utslagningen från 

arbetsmarknaden, (3) öka kvinnors deltagande på arbetsmarknaden och (4) etablering av unga 

på arbetsmarknaden. Syftet med denna studie är att undersöka tre Svenska regioners (Gotland, 

Dalarna och Norrbottens län) arbete med generationsväxling genom att besvara följande 

frågeställningar: 

 Har regionerna tillsatt insatser för att främja en god generationsväxling? Vilka likheter 

respektive olikheter kan urskiljas? 

 Har regionerna vidtagit åtgärder för att främja ett ökat arbetskraftsdeltagande inom de 

fyra kärnområden som har identifierats som centrala för att motverka de negativa 

effekterna av demografiska förändringar? Om så är fallet - vilka likheter respektive 

skillnader kan urskiljas? 

Då syftet är undersökning av rådande fenomen föreligger en fallstudie som grund för studiens 

metod. Generationsväxlingen leder till regionala obalanser av in- och utflödet av arbetskraft 

och den största obalansen återfinns i den offentliga sektorn. Regionerna har olika 

förutsättningar och behov att tackla generationsväxlingen. Gotland fokuserar på etablering av 

unga, Norrbotten har tillsatt insatser för att se på möjligheter för de som är 55+ att arbeta 

längre på arbetsmarknaden medan Dalarna arbetar för att bli en ungdomsregion. Regionerna 

ser ett behov av integrering av utlandsfödda för att stärka arbetskraften inom bristyrken, men 

integreringsprocessen är tidskrävande. 

Studien visar att behoven skiljer sig åt i regionerna och det är förutsättningarna av behoven i 

korrelation med åtgärderna som styr hur en lyckad generationsväxling kan ske.        
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1. INLEDNING 

tvecklingen av den svenska arbetsmarknaden är omdebatterad med anledning av de 

demografiska förändringar som kan skönjas (Lindh, 2008:7). Problematiken bottnar i 

en förändrad åldersstruktur, med en ökning av den äldre befolkningen samt en minskning av 

personer i arbetsför ålder (20-64 år). Detta ger upphov till en generationsväxling med stora 

åldersavgångar och en ny generation arbetskraft som inte lyckas etablera sig på 

arbetsmarknaden i önskad tid. Den begränsade tillgången på personer i arbetsför ålder leder 

till en brist på arbetskraft vilket i sin tur medför negativa konsekvenser för tillväxt och välfärd 

(Arbetsförmedlingen 2010:7).   

Den demografiska nedåtspiralen är inte ett nationellt fenomen, utan ett världsfenomen där 

Sverige tillsammans med övriga europeiska länder ligger i spetsen. Aldrig förr i svensk 

historia har så många människor nått pensionsåldern vid samma tidpunkt, vilket är en direkt 

effekt av att den stora kullen 40-talister träder ut från arbetsmarknaden. År 2006 var andelen 

över 65 år 17 % och år 2020 förväntas siffran ökat till 21 %. Detta kan jämföras med 

världsgenomsnittet som förväntas uppgå till samma procentsats, d.v.s. 17 %, år 2050 

(Bengtsson & Scott, 2010:27). Fram till år 2025 kommer upp till 1,6 miljoner svenskar att gå i 

pension, vilket är en kvarts miljon fler jämfört med perioden 1995-2010. Utträdet sker ofta 

tidigare än vid 65 års ålder, vilket gör att vi kan förvänta oss ytterligare en ökning av 

människor som går i pension. Den ökande åldrande befolkningen kommer skapa förändringar 

i befolkningssammansättningen under de närmaste 20-40 åren (Departementsserien, 2008:16 

s.7). Den demografiska utvecklingen leder till att andelen av befolkningen mellan 20-64 år 

blir allt mindre. År 1990-2010 var 58,3 % mellan 20-64 år – en siffra som förväntas sjunka till 

55,8 % mellan åren 2010-2030 (Statistiska centralbyrån, Befolkningsprogrammet). Samtidigt 

som de unga bli allt färre försenas deras etablering på arbetsmarknaden. Bakgrunden till det 

senare inträdet är bland annat en längre utbildningstid som gör att etableringen på 

arbetsmarknaden i genomsnitt sker vid 28 års ålder då högskolestudierna är avslutade 

(Departementsserien, 2008:16 s.7).  

Den demografiska utvecklingen leder till en generationsväxling, som karaktäriseras av en 

obalans i arbetsmarknadens in- och utflöde. Detta innebär en utmaning inte bara för den 

centrala makten utan även för de svenska regionerna, som har i uppgift att försöka balansera 

flödet av arbetskraft inom deras geografiska område (Arbetsförmedlingen, 2010:3). Det är 

viktigt att understryka att det egentliga problemet med generationsväxlingen inte är bristen på 
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arbetskraft, utan de konsekvenser i välfärden som ett minskat antal arbetade timmar ger 

(Arbetsförmedlingen, 2010: 24). Den åldrande befolkningen i korrelation med den sjunkande 

andelen yrkesverksamma ger effekter (Lundgren, 2000:48) då färre ska försörja fler. Den 

kanske mest akuta konsekvensen är att försörjningsbördan ökar för invånarna i landets 

regioner. Försörjningsbördan kommer att öka stadigt inom de närmaste årtiondena och når sin 

topp år 2030, då en person i arbetsför ålder förväntas försörja sig själv och två till. 

Generationsväxlingen slår olika hårt mot olika branscher och regioner. De 

verksamhetsområden som är mest utsatta hamnar inom den offentliga sektorn; vård, skola och 

barnomsorg (SOU, 2006:121 s. 40.) De regioner som drabbas allra hårdast är dem med de 

högsta obalanstalen – bland dessa finns Gotland, Dalarna och Norrbotten 

(Arbetsförmedlingen, 2010:13).      

Regeringen söker lösa problematiken genom politiskt styrning och prioriterade 

arbetsmiljöinsatser, som förväntas motverka utslagning från arbetslivet och öka möjligheterna 

till inträde (Skr, 2009/10:248 s.4). År 2010 gav regeringen regionala självstyrelseorgan 

tillsammans med samverkansorgan och länsstyrelser uppdraget att upprätta 

kompetensplattformar för samverkan inom kompetensförsörjning. Långsiktigt är 

målsättningen att utveckla verktyg för att möta utmaningarna som den demografiska 

utvecklingen ställer och kortsiktigt handlar arbetet om att skapa förändringar på 

arbetsmarknaden (Arbetskraft och kompetensförsörjning, 2010:1). En annan centralt initierad 

åtgärd är regeringens pensionsåldersutredning som utkom år 2011, med syfte att utreda 

möjligheterna till en höjning av pensionsåldern som idag är 65 år (Kommittédirektiv, 2012:6).  

Generationsväxlingen skapar problem, men även en rad möjligheter – såtillvida att de 

utmaningar som vanligtvis förknippas med generationsväxling bemöts med konstruktiva 

lösningar. Det är främst attityder kring åldrande och synen på äldre i arbetslivet som måste 

förändras (Lindh, 2008:7). Parallellt måste andra grupper, som kan ha svårigheter att ta sig in 

på arbetsmarknaden, lyftas fram och prioriteras. Forskning pekar på att åldersdiskriminering 

tillsammans med andra faktorer såsom ett lågt deltagande av kvinnor och invandrare på 

arbetsmarknaden samt en hög ungdomsarbetslöshet i kombination med ett sent inträde på 

arbetsmarknaden förstärker de negativa effekterna av demografiska förändringar. Det är 

således centralt att angripa dessa problem för att få tillstånd en smidig generationsväxling. 

Arbetsförmedlingen (2010) konstaterar att om inte åtgärder vidtas kommer en stagnation ske 

på arbetsmarknaden vilket i förlängningen kommer att hota välfärden.  
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Åtgärder bör alltså vidtas för att (1) Förstärka integrationen av utlandsfödda och tillgripande 

av arbetskraftsinvandring inom bristyrken, (2) motverka den förtida utslagningen från 

arbetsmarknaden, (3) öka kvinnors deltagande på arbetsmarknaden och (4) etablering av unga 

på arbetsmarknaden. Vidare, måste arbetet ske på alla nivåer – från regeringen ända ner till 

regionerna och kommunerna. Centralt initierade och styrda insatser är inte tillräckliga, utan 

även regionerna bär ett ansvar för arbetet. Detta gäller främst de regioner som påverkas 

starkast av generationsväxlingen. Frågan är då hur stor medvetenhet som finns i regionerna 

om effekterna av de demografiska förändringarna och framförallt hur regionerna arbetar med 

generationsväxling? Hur välrustade är regionerna för att möta de svårigheter som framtiden 

bär med sig är avgörande för regionernas överlevnad och framtida välfärd.  

1.1 Syfte 

Den svenska arbetsmarknaden står inför en rad förändringar, som främst beror på att den stora 

årskullen med 40-talister är på väg att träda ut från arbetsmarknaden medan den yngre 

generationen är otillräcklig i antal och ännu inte hunnit etablera sig på arbetsmarknaden. Detta 

skapar en generationsväxling på arbetsmarknaden som kan riskera den ekonomiska tillväxten 

och välfärden. Färre ska försörja fler. För att täcka in samhällskostnaderna är det en nationell, 

regional och lokal angelägenhet att generationsväxlingen sker så smidigt som möjligt. Tre 

regioner förväntas en större obalans i in- och utflödet av arbetskraft på arbetsmarknaden och 

spås vara mer utsatta för generationsväxlingen – dessa tre är Gotland, Dalarna och Norrbotten. 

Anledningen till att dessa är mer utsatta är bland annat på grund av glesbefolkning i de tre 

regionerna.  

Syftet med denna uppsats är att studera arbetet med generationsväxling i Gotland, Dalarna 

och Norrbotten. För att uppfylla syftet kommer följande frågeställningar att besvaras: 

 Har regionerna tillsatt insatser för att främja en god generationsväxling? Vilka likheter 

respektive olikheter kan urskiljas? 

 Har regionerna vidtagit åtgärder för att främja ett ökat arbetskraftsdeltagande inom de 

fyra kärnområden som har identifierats som centrala för att motverka de negativa 

effekterna av demografiska förändringar? Om så är fallet - vilka likheter respektive 

skillnader kan urskiljas? 

Vidare är förhoppningen att denna studie även ska fungera som stöd för regionerna så att de 

kan dra lärdomar från andra regioners arbete gällande generationsväxlingen.  
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1.2 Avgränsning 

Med hänsyn till undersökningens karaktär och omfång måste ett antal avgränsningar göras. 

Generationsväxlingen påverkar hela landet, men i olika utsträckning. Denna studie avgränsas 

till att endast undersöka tre svenska regioners generationsväxlingsarbete; Gotland, Dalarna 

och Norrbottens län. Regionerna valdes ut på basen av deras demografiska likheter. Gotland, 

Dalarna och Norrbottens län spås alla höga obalanstal gällande in- och utträdet av arbetskraft 

på arbetsmarknaden än resterande svenska regioner. Vilket till mångt och mycket beror på att 

de är län med mycket glesbygd där unga väljer att inte etablera sig.  

Generationsväxling kan även studeras från ett nationellt perspektiv, med fokus på centrala 

åtgärder för att hantera demografiska förändringar. Syftet med denna studie är dock att 

jämföra arbetet på regional nivå, varför den centrala styrningen endast är intressant i den mån 

den reglerar det regionala arbetet. Vidare är en studie av regionerna intressantare i det 

avseendet att olika regioner inleder generationsväxlingsarbetet med olika utgångspunkter och 

förutsättningar. I den statliga styrningen kan lite hänsyn tas till regionala skillnader då beslut 

ofta är av en mer generell karaktär, för att försäkra en jämlik och likvärdig behandling av alla 

landets delar.  

1.3 Metod 

Till grund för denna uppsats föreligger en fallstudie. Uppsatser som har till syfte att undersöka 

rådande fenomen i dess naturliga sammanhang är lämplig vid fallstudier (Yin, 2007:76). 

Fallstudier har till syfte att samla in kunskap och skapa en djupare förståelse kring en specifik 

företeelse. En fördel med att använda sig av fallstudier är att flera undersökningsmetoder samt 

datakällor kan kombineras i en och samma studie. Fallstudier har även till fördel att de ger en 

mer detaljerad och nyanserad bild av fenomenet som skall studeras. En nackdel med att 

använda sig av fallstudier är att generaliserbarheten kan ifrågasättas, med risk för bristande 

trovärdighet. Studier som omfattas av färre än tre fall kan komma att betraktas som icke 

generaliserbara, så för att stärka studiens trovärdighet bör den omfattas av minst tre fall. Vid 

fallstudier finns även en risk att undersökningsledaren påverkar situationen och att 

undersökningsobjektets svar och studien på så sätt blir färgad av ledarens agerande (Yin, 

2007:76). 

Valet att undersöka hur tre lika regioner arbetar med generationsväxlingen genom en 

fallstudie grundar sig på följande; 1) för att utröna vilka behov som den enskilda regionen har 

identifierat som nyckelområden för arbetet med generationsväxlingen, och 2) för att få en 
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djupare inblick i varför regionen har valt den inriktning och det tillvägagångssätt som i 

dagsläget ligger till grund för arbetet. Det handlar med andra ord inte enbart om vad 

regionerna gör, det vill säga vilka projekt de bedriver, utan även om varför de valt att 

prioritera vissa områden men inte andra. Det är även intressant att få ta del av regionernas 

tankar om hur arbetet i framtiden ska utformas och denna information kan inte inhämtas 

genom en dokumentanalys. Vilka strategier och tillvägagångssätt regionerna valt pekar på 

vilka skillnader som finns mellan regionerna, skillnader som kan härledas till olika 

förutsättningar och behov – men det kan även vara så att behoven ser likadana ut men de 

valda strategierna skiljer sig åt. Om så är fallet skulle en framtida undersökning av utfallet av 

de olika tillvägagångssätten vara intressant. Kunskap om effekterna av olika åtgärder skulle 

främja regionernas framtida arbete, då de skulle kunna hjälpa dem att prioritera mellan mer 

och mindre effektiva åtgärder. Vidare saknar regionerna specifika styrdokument för arbetet 

med generationsväxling, istället har det flätats samman med kompetensförsörjningsarbetet. 

Vägledande för arbetet med generationsväxlingen återfinns i de visioner och mål som rör den 

demografiska utvecklingen. Därför är förstahandsinformation viktig för att få klarhet i hur 

regionernas konkreta arbete är utformat.  

Slutligen kan det diskuteras huruvida inkluderandet av fler regioner hade förändrat resultaten 

av studien. Fler fall ökar trovärdigheten och generaliserbarheten, men bedömningen görs att 

de tre fallen som valts är tillräckliga för att kunna dra slutsatser om arbetet kring 

generationsväxling. I det här fallet är det inte kvantiteten som är avgörande då det snarare är 

andra variabler, såsom de demografiska likheterna och utsattheten som avgör huruvida 

regionerna är intressant för studien eller inte.  

1.4 Forskningsansats   

Det finns två huvudsakliga inriktningar vid val av forskningsansats, den kvantitativa och den 

kvalitativa. Den kvantitativa metoden är lämplig vid undersökningar som kräver mätningar 

och numeriska uppskattningar genom att besvara frågor som ”hur många” eller ”hur mycket” 

som sedan omvandlas till numeriska observationer. Genom att ställa kvantifierbara frågor kan 

den kvantitativa metoden undersöka orsaker och samband (Backman, 2008:33). 

Den kvalitativa metoden lämpar sig vid studier med en mer komplex karaktär då syftet är att 

få en djupare förståelse över ett fenomen eller aktörers uppfattning. De resultat som 

framkommer med den kvalitativa metoden presenteras inte med siffror såsom den kvantitativa 
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metoden gör, utan den redovisar resultatet i ord som med hjälp av en teoretisk referensram 

tolkas och analyseras (Backman, 2008:33). 

I denna undersökning antas en kvalitativ ansats. Den teoretiska referensramen bygger på 

forskning kring demografiska förändringar och de effekter som den kan komma att ge. Utifrån 

teorierna har fyra kärnområden kunnat identifieras mot vilka regionernas arbete kommer att 

jämföras. De fyra kärnområdena är följande; (1) Förstärka integrationen av utlandsfödda och 

tillgripande av arbetskraftsinvandring inom bristyrken, (2) motverka den förtida utslagningen 

från arbetsmarknaden, (3) öka kvinnors deltagande på arbetsmarknaden och (4) etablering av 

unga på arbetsmarknaden. 

1.5 Material och intervjumetod 

Litteraturen som används i uppsatsen består av tidigare forskning inom ämnena; demografiska 

förändringar, generationsväxling samt välfärd. Teorierna kring välfärd bygger i huvudsak på 

forskning gjord av Bergmark och Fritzell (2007), medan studier om demografiska 

förändringar till stor del grundar sig på Lindhs (2008) forskning. Empirin består av intervjuer 

med de tjänstemän som inom respektive region är kunnig inom arbetet med 

generationsväxling. Intervjudatan har sedan kompletterats med information inhämtat från 

relevanta styrdokument, som bland annat innefattar regionala tillväxtprogram, 

landstingsplaner samt övriga strategier som rör arbetet med generationsväxling. 

Intervjuerna med respondenterna har varit semistrukturerade, mot bakgrund att 

intervjumetoden lämnar utrymme för informanterna att reflektera fritt kring frågorna. Alla 

informanter har ställts samma frågor, men eftersom frågorna är öppna kan intervjun anta 

många olika skepnader. En annan fördel med semistrukturerade intervjuer är att det finns 

möjlighet att ställa följdfrågor, då den som intervjuar inte är strikt bunden till det på förhand 

fastställda intervjuunderlaget (Bryman, 2001:301–312).  

Informanterna kontaktades i slutet av februari för fastställande av tid för intervju och studiens 

syfte presenterades. Intervjuerna genomfördes via telefon, från den 13.e till den 25 april. 

Informanterna har sedan kontaktats vid ett senare tillfälle med kompletterande frågor. För att 

ge informanterna möjlighet att förbereda sig inför intervjuerna och för att bespara tid 

skickades frågorna till de berörda 1-2 veckor innan själva intervjun. Detta gav dem bland 

annat möjlighet att ta fram material och rådfråga andra kunniga inom ämnet för att kunna 

besvara frågorna på ett riktigt sätt. Tidsåtgången för intervjuerna var cirka 60 minuter per 

intervju.  
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1.6 Disposition 

Det inledande kapitlet (1) följs av kapitel 2 som behandlar den demografiska utvecklingen och 

generationsväxlingen, avsnittet beskriver åldrandet ur ett nationellt och regionalt perspektiv. 

Här presenteras även de områden som bör prioriteras och vilka insatser som bör ske för att 

motverka de negativa effekterna av demografiska förändringar. I kapitel 3 presenteras 

empirin, som sedan i efterföljande kapitel 4 analyseras och diskuteras med frågeställningarna 

som grund.   
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2. DEMOGRAFISK UTVECKLING OCH 

GENERATIONSVÄXLING 

verige började åldras tidigare än de flesta andra västeuropeiska länder (Lindh, 2008:39) 

och år 2000 var andelen över 65 år 17 %, samma nivå som det globala genomsnittet 

förväntas vara 2050. Idag har Sverige inte längre Europas högsta andel äldre i befolkningen, 

men om ökningen fortskrider beräknas 24 % av befolkningen vara över 65 år 2050 

(Bengtsson & Scott, 2010:27). I detta kapitel (2) presenteras generationsväxlingen och den 

demografiska utvecklingen ur ett nationellt och regionalt perspektiv för att få en helhetsbild 

över fenomenet, med fokus vid det regionala perspektivet. Kapitlet avslutas med en 

presentation av de regionala verkningarna av den rådande utvecklingen tillsammans med en 

beskrivning av de 4 kärnområden som bör prioriteras för att motverka de negativa 

konsekvenserna av demografiska förändringar. 

2.1 Europas åldrande befolkning 

Europas befolkning åldras och det är inte enbart på grund av att människan lever längre idag, 

utan även för att färre barn föds. En åldrande befolkning är karaktäristiskt för Europa och år 

2050 beräknas 28 % av den europeiska befolkningen vara över 65 år, jämfört med världens 16 

% (Socialförsäkringsrapport, 2010:6 s 27). Bilden nedan illustrerar befolkningens 

åldersfördelning i Europa år 2050. 

 Tabell 1. Europa år 2050 Källa: UN 2006 Revision, United Nations Population Division 

(Blå= män, Rosa= kvinnor). 

S 
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Minskar befolkningen alltför snabbt, uppstår problem för det intergenerationella 

överföringssystemet, eftersom att ekonomin hamnar i obalans då färre ska försörja fler. Med 

en äldre befolkning ökar sannolikheten för en långsam tillväxt och en negativ spiral skapas då 

barnafödandet minskar (Lindh, 2008:57). Detta ställer höga krav på politiska beslutsfattarna. 

Trots att de demografiska förändringarna ger negativa konsekvenser för många länder kan 

även generationsväxlingen leda till att nya möjligheter. Genom att dra nytta av att de olika 

ländernas åldersstrukturer och således av ländernas komparativa fördelar, genom exempelvis 

handel samt kapitalöverföringar, kan en balanserad omställning till ett äldre samhälle uppnås 

(Lindh, 2008:96). 

Fertiliteten är en faktor för åldrandet och generationsväxlingen (Europeiska kommissionen, 

2004:15) i Europa. I Europeiska länder såsom exempel Italien och Tyskland har 

barnafödandet sjunkit till knappt ett barn per kvinna och på den nivån kommer varje ny 

generation att fortsätta halveras. Forskning visar att det låga barnafödandet kommer leda till 

att de Europeiska länderna har skapat en upp- och nedåtvänd ålderspyramid, vilket innebär att 

den yngre generationen måste dela med sig av resurserna till de äldre i allt större utsträckning. 

Exempelvis Spanien kommer år 2050 ha den högsta medianåldern på 55 år (Bengtsson & 

Scott, 2010:28). Om ingenting förändras och de Europeiska ländernas befolkningssiffror 

fortsätter halveras med varje generation riskeras de intergenerationella utbytet inte vara socialt 

och ekonomiskt hållbart för medlemsländerna (Lindh, 2008:58–59).  

Vi ser ett Europa och en värld som åldras i rask takt. Men åldrande är inte ett nytt femomen, 

utan det är snarare effekterna av åldrandet som är nya. Forskningen visar att de demografiska 

förändringarna kommer att leda till ett ökat beroende mellan Europas länder. Tack vare att 

länderna åldras i olika tempo ökar utrymmet för global arbetsfördelning. Migrationen och 

handeln kommer leda till en tillbakagång av den nationella suveräniteten och detta tros 

minska risken för krig och konflikter mellan medlemsländerna, vilket var ursprungstanken 

med den Europeiska Unionen (Lindh, 2008:65–66). 

2.2 Åldrandet ur ett nationellt perspektiv 

Sveriges befolkning har ökat i flera hundra år samtidigt som människan lever allt längre, 

vilket är ett tecken på välfärd. Befolkningstillväxten ökar snabbt. År 1890 var 7 % av 

befolkningen över 65 år och 90 år senare hade siffran fördubblats (Bengtsson & Scott, 

2010:29). Under åren 2010-2015 kommer det ske ovanligt stora pensionsavgångar då 40-
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talisterna lämnar arbetslivet och detta kommer att resultera i ett ökat behov av insatser 

(Bergmark & Fritzell, 2007:105).   

År 2015 kommer cirka 40 % av Sveriges arbetskraft gå i pension, vilket motsvarar ungefär 

1,15 miljoner människor. Sverige står inför en förändring av åldersstrukturen och tabellen 

nedan visar befolkningstillväxten från år 1900- 2050 (Lindh, 2010:43).   

 

 1900-1930 1930-1960 1960-1990 1990-2010 2010-2030 2030-2050 

Årlig 

tillväxt, 

procent 

0.60 0.67 0.45 0.24 0.16 – 0.06 

Medelålder 

män 

29.1 33.5 36.4 38.6 41.1 42.4 

Medelålder 

kvinnor 

30.9 34.8 38.5 41.2 43.4 44.9 

Andel 0-19 

åringar 

(%) 

39.3 29.9 27.1 24.0 22.1 21.6 

Andel 20-

64 åringar 

(%) 

52.1 60.1 57.9 58.3 55.8 53.5 

Andel 65 

och äldre 

(%) 

8.5 10.0 15.1 17.7 22.1 24.9 

Tabell 2. Befolkningsutvecklingen 1900 – 2050 Källa: Statistiska centralbyrån, 

Befolkningsprogrammet. 

 

Tabellen visar en ökning av den äldre befolkning samt en minskning av personer mellan 20-

64 år. Det har skett tre nationella födelsetoppar under 1940- 1960- och 1990-talet och dessa är 

grunden till dagens befolknings- och åldersprofil (Arbetsförmedlingen, 2010:4). 

Generationsväxlingen kommer vara mer påtaglig i vissa regioner och branscher än andra. 

Inom skola, vård och omsorg kommer konsekvenserna att vara som störst – lärarkåren 

förväntas bland annat minska med 66 %. Mindre orter samt glesbygder som Gotland, Dalarna 

och Norrboten kommer drabbas mer än storstäderna Stockholm, Malmö och Göteborg 

(Arbetsförmedlingen, 2010:7-8). 

Den nationella debatten kring den åldrande befolkningen innefattar vissa huvudpunkter där 

pensionssystemet varit en av de mest centrala. Fler människor kommer nå pensionsålder och 

ta del av den offentliga pensionen vilket kräver utökade resurser (Lindh, 2008:41). Idag har 

Sverige utarbetat ett allmänt pensionssystem som leder till en finansiell hållbarhet som vilar 
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på vissa rättviseaspekter. En nationell insats är PAYG- systemet som bromsar 

pensionssystemet genom att justera ned pensionsbeloppen så att systemet förblir långsiktigt 

finansierbart även vid lågkonjunkturer (Lindh, 2008:40).  

Generationsväxlingen kommer medföra förändringar på arbetsmarknaden då 40-talisternas 

efterträdare ska träda in på arbetsmarknaden, varav många kommer från den stora årskullen 

födda i början av 90-talet. Ohlsson och Bommé (2003) skriver att mellan 2006-2016 förväntas 

90-talisterna inta arbetsmarknaden och stå för 1,2 miljoner av inflödet av arbetskraften. 

Skillnaderna från när 40-talisterna trädde in på arbetsmarknaden i jämförelse med 90-

talisterna är att inträdet och etableringen på arbetsmarknaden skedde i tidigare ålder för de 

som föddes år 1940. Idag sker etableringen på arbetsmarknaden generellt vid 28 års ålder då 

utbildning är avslutad. Det senare inträdet på arbetsmarknaden ger konsekvenser, då andelen 

på arbetsmarknaden kommer att vara låg tills 90-talisterna etablerat sig (Departementsserien, 

2008:16 s.7).  

2.3 Åldrandet ur ett regionalt perspektiv 

Den stora utmaningen för de svenska regionerna är att skapa en balans mellan inflöde och 

utflöde av arbetskraften på arbetsmarknaden. Det kan regionen göra genom olika strategier 

och insatser (Arbetsförmedlingen, 2010:7). Forskning visar att vissa regioner är bättre rustade 

för att hjälpa unga att etablera sig på arbetsmarknaden. Detta gäller främst 

universitetsregionerna samt storstäderna. Dessa är även de som har bäst förutsättningar för att 

lyckas med generationsväxlingen. Unga upplever dessa regioner som mer attraktiva, 

storstäder attraherar i regel fler människor än glesbygd och småstäder. De regioner som 

förväntas ha en stark befolkningstillväxt av personer mellan 18-64 år är Stockholms län, 

Uppsala län och Malmö län. De regioner som spås hamna i ett sämre läge är Gotlands län, 

Dalarnas län och Norrbottens län där antalet individer äldre än 64 ökar. Mellan 2009 och 2015 

går 1,7 % av invånarna i Stockholms län i pension i jämförelse med 2,6 % i Dalarnas län 

(Arbetsförmedlingen, 2010:4).  

Skillnaderna mellan storstäderna och övriga län kommer att fortsätta öka fram till år 2025, 

men även om vissa län får en bättre balans mellan in- och utflödet av arbetskraft beräknas alla 

län har ett sämre balanstal än tidigare. Möjliga förklaringar är storleken på ålderskullarna, den 

förlängda studietiden, 40-talisterna som går i pension samt länets attraktivitet. Som tidigare 

nämnts finns det vissa regioner som har sämre förutsättningar än andra. Till dessa hör 

Gotland, Norrbotten, Dalarna, Västernorrland, Gävleborg, Kalmar och Värmland. För en 
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fullständig beteckning över in- och utflödet av arbetskraft i de olika regionerna se tabellen 

nedan.  

Region Åldersavgångar 

andel av sysselsatta 

respektive län 

Arbetskraftsutbud 

förändring i procent 

Försörjningsbördan 

i förändring i 

procent 

Gotlands län 42.7 – 9.9 11.1 

Norrbottens län 42.2 – 14.4 9.6 

Dalarnas län 42.0 – 10.5 9.8 

Västernorrlands län 41.7 – 9.9 8.6 

Gävleborgs län 41.2 – 9.5 7.8 

Kalmar län 41.0 – 9.3 8.7 

Värmlands län 40.1 – 9.0 7.2 

Blekinge län 39.9 – 5.9 6.8 

Jämtlands län 39.8 – 10.4 9.4 

Södermanlands län 39.0 – 1.0 7.2 

Västerbottens län 38.4 – 5.9 6.5 

Västmanlands län 38.3 – 1.3 5.6 

Östergötlands län 38.1 – 1.0 4.9 

Hallands län 38.1 1.0 8.5 

Kronobergs län  37.9 – 3.5 6.3 

Örebro län 37.5 – 2.9 5.8 

Skåne län 37.4 5.5 4.1 

Jönköpings län 37.1 – 1.9 5.3 

Västra Götalands län 37.1 2.3 4.4 

Uppsala län 36.6 1.9 6.5 

Stockholms län 35.1 9.8 3.4 

Riket 37.3 0.9 5.3 

Tabell 3. Åldersavgångar, förändringen av arbetskraftsutbudet samt försörjningsbörda, 

år 2010-2025 Källa: Arbetsförmedlingen (2010) Generationsväxling på arbetsmarknaden - I 

riket och i ett regionalt perspektiv. 

I ovannämnda regioner lämnar mer än 40 % av invånarna arbetsmarknaden, samtidigt som 

utbudet av ny arbetskraft minskar. Regionerna kommer känna av generationsväxlingen vid 

olika perioder och Gotlands län är sist ut och kommer ha det största pensionsavgångarna i 
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början av 2020. Befolknings- och arbetskraftsutvecklingen i regionerna styrs av olika faktorer, 

bland annat immigration, emigration och inrikes flyttningar över länsgränser 

(Arbetsförmedlingen, 2010:21). En motor till regionernas tillväxt är integreringen av 

utlandsfödda utanför storstads- och tillväxtområden samt den regionala utvecklingen av 

könsfördelningen. I samtliga glesbygdskommuner är kvinnorna i minoritet, vilket med åren 

sätter spår i födelsestatistiken. Färre kvinnor, färre barn. I Norrbotten och Blekinge län är 

knappt 48 % kvinnor, vilket skiljer dem från storstäderna där det till viss del råder underskott 

av män (Arbetsförmedlingen, 2010:13). 

Utvecklingen av befolkningstillväxten och den demografiska förändringen ger konsekvenser 

på försörjningsbördan vilket i sin tur påverkar välfärdssystemet. Under perioden 2000-2010 

var försörjningsbördan cirka 2,55 vilket betyder att en person måste försörja sig själv och 1,5 

person till. Försörjningsbördan kommer sedan successivt att öka; år 2025 är den uppskattade 

försörjningsbördan 2,7 och stiger upp till 2,8 under 2030-talet. Storleken på 

försörjningsbördan varierar mellan regionerna och Gotland, Dalarna och Norrbotten är 

regioner där medborgarna har en högre försörjningsbörda (Arbetsförmedlingen, 2010:14).  

Om Sveriges regioner ska lyckas bibehålla den försörjningsbörda som råder idag krävs att 330 

000 personer träder in på arbetsmarknaden (Arbetsförmedlingen, 2010:14).      

Arbetsförmedlingen (2010) menar att insatser bör ske i samtliga regioner för att en god 

generationsväxling ska äga rum och för att undvika en negativ befolkningsutveckling som ger 

konsekvenser på välfärden. Utbildning och praktik är exempel på insatser som syftar till att 

hjälpa unga, som saknar gymnasial kompetens, till arbete. Denna typ av åtgärder ska begränsa 

strukturarbetslösheten. Utan insatser som kan bromsa arbetslösheten riskerar 

befolkningsstrukturen att förvärras (Arbetsförmedlingen, 2010:23).  

2.4 Generationsväxlingens effekter och rekommenderade insatser 

Generationsväxlingen bör inte enbart betraktas som ett problem då det även kan erbjuda en 

möjlighet att förändra gamla maktstrukturer. Parallellt medför generationsväxlingen en 

föryngring på arbetsmarknaden, med arbetskraft som är mindre bunden av gamla traditioner 

och mer lättrörlig. Generationsväxlingen kan även bryta den könssegregation som idag finns 

inom vissa branscher såsom vård och skolväsen. Den yngre generationen kan dels hjälpa till 

att skapa en jämnare könsfördelning inom dessa branscher samtidigt som unga erbjuds en 

naturlig ingång till arbetsmarknaden. För att dra nytta av de möjligheter som 
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generationsväxlingen för med sig krävs institutionella insatser och politiska beslut (Lindh, 

2008:94).   

Med rätt insatser kan den negativa befolkningsstrukturen på arbetsmarknaden stabiliseras. 

Utan insatser riskerar generationsväxlingen att hämma välfärden och den ekonomiska 

tillväxten i landet och dess regioner (Lundgren, 2000:48). Som ett led att motverka den 

negativa befolkningsstrukturen visar forskning att insatser som syftar till att öka 

försörjningskvoten och minska arbetslösheten skapar goda förutsättningar för att genomgå en 

lyckad generationsväxling. Som möjliga insatser omnämns en ökad arbetskraftsinvandring 

samt stimulans för att äldre ska fortsätta arbeta efter att de uppnått pensionsålder (Bergmark 

& Fritzell, 2007:106). Arbetskraftsinvandring är ett bra komplement för att möta 

arbetsmarknadens efterfrågan av arbetskraft. Invandringen bidrar till långsiktig tillväxt, 

jobbskapande, ökad efterfråga av varor och tjänster och många studier visar även att 

invandringen är en bidragande faktor till att förbättra effektiviteten på arbetsmarknaden. Utan 

arbetskraftsinvandring kommer inte befolkningen i arbetsför ålder kunna uppfylla efterfrågan 

av arbetskraft på arbetsmarknaden, vilket påverkar tillhandahållandet av samhällsservice på 

regional nivå (Münz, et al., 2007:7-8). Vidare bör åtgärder vidtas för att förstärka 

integrationen av utlandsfödda, främst från utomeuropeiska länder då dessa tenderar att ha 

större svårigheter att ta sig in på arbetsmarknaden (Arbetsförmedlingen, 2010:78).  

Åldersdiskrimineringen har länge varit ett faktum i Sverige och landets 65-årsnorm har satt 

djupa spår på arbetsmarknaden. Generationsväxlingen skapar tillfälle för att upphäva 

åldersdiskrimineringen och ge möjlighet till anställning genom personliga meriter istället för 

den sökandes ålder. I och med den demografiska utvecklingen är andelen som lämnar 

arbetslivet av åldersskäl större än andelen som tillträder. En grundläggande förutsättning för 

tillväxt och god välfärd är att tillträdet av arbetskraft är högre än utträdet 

(Arbetsförmedlingen, 2010:27). Det innebär att de äldre måste stanna kvar längre på 

arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen önskar att regeringen ska satsa på reformer som 

stimulerar deltidsarbete – detta skulle öka möjligheten för äldre att stanna kvar i arbete längre 

upp i åldrarna (Arbetsförmedlingen, 2010:79). Centralt initierade åtgärder underlättar 

visserligen arbetet på den regionala nivån, men det krävs även regionalt framtagna initiativ för 

att underlätta för äldre att stanna kvar i arbetslivet.  

Det finns skillnader mellan män och kvinnors deltagande på arbetsmarknaden. Balansen 

mellan tillträde och åldersavgångar på arbetsmarknaden skiljer sig mellan män och kvinnor. 
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Obalansen beror på att kvinnor i lägre utsträckning deltar i arbetslivet samtidigt som de 

lämnar arbetsmarknaden i tidigare ålder (Arbetsförmedlingen, 2010:8). År 2009 uppgick 

arbetskraftstalet för kvinnorna i åldrarna 16-64 till 77,7 % medan männens var 82,7 %. 

Kvinnors arbetsdeltagande är störst i storstäderna och minst i glesbygdslänen 

(Arbetsförmedlingen, 2010:78-79). Studier visar att ett ökat kvinnligt deltagande på 

arbetsmarknaden leder till en högre ekonomisk tillväxt och välfärdstjänsterna säkerställs 

(Gaminiratne, 2004:14). Forskning visar även att ju fler kvinnor som finns på kvalificerade 

arbeten ger en högra andel kvinnor på andra arbetsnivåer (Hebson & Robery, 2004:205). 

Insatser måste därför göras för att öka kvinnornas arbetskraftsdeltagande. 

2.5 En god generationsväxling 

Generationsväxling kan definieras som ett fenomen som uppstår i samhället då stora 

årskullar går i pension och ersätts av en yngre generation som ska etablera sig på 

arbetsmarknaden (Arbetsförmedlingen, 2010:5). Det som karaktäriserar en lyckad 

generationsväxling är ett in- och utflöde av arbetskraft i balans. Generationsväxling är inte 

lyckad då välfärdstjänsterna försvagas och samhällsservicen inte kan upprätthållas i 

regionerna på grund av brist på arbetskraft. För att uppnå en lyckad generationsväxling 

krävs insatser på såväl statlig som regional nivå. För att studera generationsväxlingen på 

regional nivå skall nu den analysmodell utarbetas mot vilken regionernas arbete med 

generationsväxling utvärderas. Analysmodellen består av de övergripande områden inom 

vilka insatser bör tillsättas för att skapa en smidig generationsväxling. Analysmodellen skall 

ses som en operationalisering av föregående teoriavsnitt.  

Förstärkt integration av utlandsfödda och tillgripande av arbetskraftsinvandring inom 

bristyrken: Vid förstärkning av integrationen av utlandsfödda samt tillgripande av 

arbetskraftsinvandring skapas förutsättning för att möta den ökade efterfrågan på 

arbetsmarknaden samtidigt som de offentliga resurserna förstärks (Bergmark & Fritzell, 

2007:106). Hårdast drabbade är gruppen utrikesfödda med icke-europeisk härkomst, varför 

det är viktigt att rikta resurser till integreringen av just den gruppen. 

Arbetsmarknadsintegreringen av denna grupp är emellertid mer aktuell i vissa regioner än 

andra – beroende på hur stor andel invandrare de har i regionen. Under denna indikator är det 

intressant att undersöka huruvida regionerna själva anser att det finns ett behov av att arbeta 

med dessa frågor, om de satsar på åtgärdprogram riktade specifikt till dessa grupper samt om 

det finns planer att lansera denna typ av projekt eller vidareutveckla redan befintliga program 
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i framtiden. Slutligen är det intressant att titta närmare på om regionerna på något sätt arbetar 

för att främja arbetskraftsinvandringen.  

Motarbeta den förtida utslagningen från arbetsmarknaden: Då fler lämnar arbetsmarknaden 

än de som tillträder är ökad stimulans för att äldre ska vara kvar längre på arbetsmarknaden en 

lösning som kan bidra till att skapa en bättre balans i arbetsflödet (Bergmark & Fritzell, 

2007:106). För denna indikator är det intressant att undersöka om regionerna anser att det 

finns ett behov av att få fler äldre att stanna kvar i arbetslivet efter 65 år, om det finns åtgärder 

som syftar till att ta tillvara på den äldre arbetskraften samt om och hur regionerna planerar att 

arbeta med frågan i framtiden.  

Öka kvinnors deltagande: Kvinnligt deltagande på arbetsmarknaden är lägre än de manliga, 

vilket pekar på att kvinnor är en till viss del outnyttjad resurs. (Hebson &Robery, 2004:205). I 

framtiden kommer det krävas att alla som kan deltar i arbetslivet för att försörjningsbördan för 

varje enskild invid ska minska. Detta betyder att kvinnligt deltagande på alla nivåer behöver 

stärkas. För denna indikator är det intressant att studera om det finns skillnader i regionen 

mellan kvinnligt och manligt deltagande. Finns det åtgärdsprogram eller andra satsningar med 

syfte att få in fler kvinnor i arbetslivet eller höja upp kvinnor från deltid till heltid – det är 

nämligen ett vanligt förekommande problem för kvinnor inom bland annat vårdsektorn att få 

heltidstjänster. Slutligen, är det intressant att titta på om regionen planerar att genomföra 

satsningar riktade gentemot kvinnor i framtiden.  

Etablering av unga på arbetsmarknaden: Finns det några åtgärder som främjar etablering av 

unga på arbetsmarknaden? Planerar ni några insatser för framtiden? Finns det några 

åtgärdsprogram som inriktar sig på unga?  

Dessa fyra indikatorer har i studien identifierats som centrala för att motverka de negativa 

effekterna av demografiska förändringar. Den teori som presenterats i föregående avsnitt skall 

användas för att besvara studiens syfte som är att se på om regionerna vidtagit åtgärder för att 

(1) Förstärka integrationen av utlandsfödda och tillgripande av arbetskraftsinvandring inom 

bristyrken, (2) motverka den förtida utslagningen från arbetsmarknaden, (3) öka kvinnors 

deltagande på arbetsmarknaden och (4) etablering av unga på arbetsmarknaden. Studien ska 

se på regionernas likheter och skillnader om sådana kan urskiljas. I följande kapitel 

presenteras de material som inhämtats från Dalarna, Gotland och Norrbottens län. 
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3. TRE SVENSKA REGIONER OCH DESS ARBETE 

MED GENERATIONSVÄXLINGEN 

 detta kapitel (3) presenteras den data som samlats in genom intervjuer och regionala 

dokumentationer från Dalarna, Gotland och Norrbottens län. Respektive län presenteras i 

ett enskilt avsnitt där fakta om länet presenteras tillsammans med en beskrivning av hur de 

valt att arbeta med generationsväxling.   

3.1 Dalarnas län 

Dalarnas befolkning minskar, samtidigt som det 

sker en generationsväxling i länet. Informanten 

från regionen definierar generationsväxling som 

en situation där ”en grupp människor som 

tillhör en specifik åldersgrupp lämnar 

arbetslivet under en avgränsad period och en ny grupp människor som tillhör en annan 

åldersgrupp ersätter den förra” (Informant 1). 

De kommande åren ställs Dalarna inför vissa svårigheter, informanten menar att inflyttningen 

inte är tillräcklig, och ungdomar väljer inte att bo kvar. Samtidigt påverkas den demografiska 

utvecklingen i länet av den stora skaran 40-talister som är på väg ut från arbetsmarknaden. 

Detta skapar en tillvaro i regionen med brist på arbetskraft vilket leder till en brist på 

kompetens.  

År 2008 blev den demografiska utvecklingen mer påtaglig och arbetet med 

generationsväxlingen kom att bli mer tydligt i och med etableringen av kompetensplattformar. 

Dalastrategin är det styrdokument som anger länets målbild, visioner och inriktningar av 

arbetet för länets utveckling. I Dalastrategin lyfts problematiken och utmaningarna med 

generationsväxlingen fram, där omnämns även de prioriteringar som bör göras. Några av 

Dalastrategins uttalade utmaningar är kompetensbrist och avsaknad av arbetskraft. 

Informanten menar att arbetskraftens kompetens behöver anpassas till arbetsmarknadens 

behov och jobben måste göras mer attraktiva. Informanten menar vidare att fler människor 

behöver arbeta inom offentlig och privat sektor, de arbetslösa behöver få jobb och de unga 

måste få möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden. Mellan år 2010-2020 minskar 

befolkning från 277 047 till 275 500 och den största minskningen sker fram till år 2015. Den 

åldersgrupp som krymper snabbast i länet är medborgarna mellan 20-64 år och den grupp som 

I 

Antal kommuner: 15 stycken 

Befolkning 2011: 276 565 invånare 

Tabell 4 Fakta Dalarna (Internet 1) 
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ökar mest är de som är mellan 65-85 år. Det är skillnad på fördelningen av män och kvinnorna 

i Dalarna. I åldersgruppen under 65 år är andelen män 51 % och ser man till åldersgrupperna 

över 75 då är andelen kvinnor 60 %.  

- ”Dalarna behöver öka inflyttningen i länet för att säkra behovet av kompetens”(informant 

1).  

Enligt informanten står Dalarnas län i detta nu (2012) i den största obalansen mellan inflöde 

och utflöde av arbetskraft på arbetsmarknaden. Dalarna behöver en ökad inflyttning i länet för 

att säkra behovet av kompetens samt för att utveckla näringslivet.  

Region Dalarna har inga öronmärkta medel för arbetet med generationsväxlingen utan de 

sammankopplas med kompetensförsörjningsarbetet. Tillsättningar av projekt, seminarier och 

nätverksträffar sker för att söka öka förutsättningarna för regionen att skapa goda 

förutsättningar för tillväxt (Informant 1). Exempelvis driver Dalarna sedan år 2007 projektet 

Flytta till Dalarna med målet att öka intresset för Dalarna som en attraktiv stad att leva och 

bo i. Vidare är syftet att hitta forum där regionens aktörer kan samarbeta kring 

generationsväxlingsproblematiken. Projektets arbetssätt är marknadsföring av länet på bland 

annat mässor som sker inom och utanför landet, personliga kontakter, nätverksarbete och 

spridning av kunskap. Projektets resultat visar goda siffror, sedan arbetet startade har nästan 

400 hushåll flyttat till regionen som ett led av projektets arbete (Internet 2). Trots insatserna 

behöver regionen få fler invånare och ytterligare insatser utförs, nedan presenteras insatserna 

inom kärnvärdena. 

Det finns ett behov av att stärka integrationen av utlandsfödda i Dalarna och det görs insatser, 

- men mer kan göras menar informanten (1). För att stärka integrationen anordnas 

inspirationsdagar och studiebesök på arbetsplatser för invandrare. Målet med dessa aktiviteter 

är att invandrarna ska komma med i sociala nätverk, vilket ska skapa förutsättningar för att 

integreras på arbetsmarknaden. Regionen driver även informationsträffar och seminarier för 

arbetsgivare för att öka förståelsen för mångfaldens kraft på arbetsplatserna. Regionen 

bedriver projektet Kompetensbanken, där inspirationsdagar anordnas två gånger per år för 

invandrare med syfte att ge dem kunskap om företagande. Med på inspirationsträffen finns 

rådgivare för att på bästa sätt inspirera och ge invandrarna den kunskap och råd de behöver 

för att starta och driva egen verksamhet (Internet 3). Det bedrivs ett Röjningsprojekt där 

somalier lär sig röja i skogen och ska på så vis etableras på arbetsmarknaden. Projektet Korta 

vägen är ett projekt vars syfte är att underlätta för utländska akademiker att etableras på den 
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svenska arbetsmarknaden. Korta vägen ger deltagarna möjlighet till arbete inom sitt 

utbildningsområde eller komplettering av sin utländska examen så att den blir brukbar i 

Sverige enligt kraven på arbetsmarknaden. Målgruppen för projektet är arbetslösa 

utomnordiska akademiker vilka får genomgå en kurs med innehållande utbildning samt 

praktik. Det sker även insatser i projekt med annan ägare än region Dalarna där de är 

delaktiga. Informanten menar att ansvarsutkrävandet kan blir tydligare över arbetet med 

integreringen och menar att det är svårt att veta vilken myndighet som har ansvaret. 

Informanten tror att en bättre samverkan mellan mundigheterna kan förbättra arbetet med 

integreringen. Integrationen av utlandsfödda och arbetskraftsinvandring är avgörande för att 

regionen ska kunna täcka arbetskraftsbehovet och mer insatser kan göras för att bli bättre på 

integreringen (Informant 1).  

De branscher i Dalarna som sysselsätter flest invånare är industri, vård- och omsorg 

(Statistiska centralbyrån 2010:109), men det är också industri och vårdsektorn som drabbas 

hårdast av generationsväxlingen i länet då många går i pension och inte lika många kommer 

in i dessa sektorer. Det finns ett underskott av undersköterskor i dagsläget och även 

ingenjörer.”Dessa brister på arbetskraften inom sektorerna kan komma att påverka välfärden 

i länet” (Informant 1). Inom dessa sektorer finns även behovet att tillgripa 

arbetskraftsinvandring. Vidare konstaterar informanten att människor i arbetsför ålder från 

andra länder behöver flytta in och bidra med sin kompetens (Informant 1). 

I dagsläget ökar invandringen och skapar ett positivt flyttningsöverskott och andelen invånare 

födda utanför Norden uppgår i dagsläget till 5,7 % (Dalarnas landstingsplan 2011:7). Den 

beräknade utvecklingen av arbetskraften mellan åren 2010-2025 är -13 840 och det beräknade 

invandrartillskotten av personer mellan 16-64 år är 3 139, vilket visar en slutsumma på -

10 701 (Arbetsförmedlingen, 2010:71). Invandringen i länet är viktig och kan bidra till att 

arbetsmarknaden obalans jämnas ut och skapar en balans av inflöde och utflöde av arbetskraft 

menar informanten (Informant 1). 

För att motarbeta den förtida utslagningen finns inga konkreta åtgärder, men de finns initiativ 

i länet där man bland annat arbetar med företagarna så att de kan lämna över företaget i 

generationsväxlingen. Region Dalarna deltar i internationella samarbeten såsom Policies 

Against Depopulation In Mounten (PADIMA) som startade 2012 och är ett projekt där fokus 

ligger vid demografifrågor. Ett av projektets mål är att hjälpa regionerna att skapa policys och 

arbeta fram regionala strategier för att stoppa befolkningsminskningen i glesbygden. 



20 
 

Arbetssättet i projektet går ut på att länderna utbyter kunskaper och erfarenheter med varandra 

på seminarier, där ämnet är demografi. Projektet pågår till december 2012 med en budget på 

10,5 miljoner kronor (Internet 4). Trots att få åtgärder sker ser informanten ett behov av att 

invånarna jobbar längre och tror att det kommer ske naturligt i och med förändringen av 

pensionssystemen.  

Region Dalarna har tillsatt särskilda insatser för att skapa bättre förutsättningar för att öka 

kvinnors deltagande på arbetsmarknaden. Women´s Resource Centres, Promoting Innovation 

in Gender Equality across Europe (W8) är ett treårigt projekt som syftar till att stötta kvinnor 

födda i landet och invandrarkvinnor till att starta och driva egna företag. Kvinnorna får hjälp 

med coachning, nätverksträffar och affärsrådgivning. Under två år har W8 Dalarna stöttat 138 

kvinnor att starta eget företag. Ledorden för projektet är integration, jämställdhet och 

entreprenörskap. W8 är ett Europeiskt projekt med 20 Europeiska partners bland annat 

Skottland, Finland och Portugal Projektet och samarbetet har även till syfte att arbeta fram 

regionala handlingsplaner för hur kvinnligt företagande kan förstärkas. Projektet anordnas av 

den europeiska organisationen WINNET, Women in Network. W8 i Dalarna består av sju 

kommuner som driver projektet för att stimulera företagsamheten i regionen och öka kvinnors 

deltagande på arbetsmarknaden (Internet 5). 

Dalarna har även Kompetensplattsbanken som är ett kvinnligt nätverk som startade år 2003 

med mål att synliggöra kvinnornas kompetens i regionen.  Kompetensbanken ingår i 

organisationen Women in Network, och ger kvinnor möjligheter att få mentorer. 

Medlemmarna får ta del av nätversträffar samt möten för kompetensutveckling och idag är 

350 kvinnor med i nätverket (Internet 6).  

- ”Dalarna har en vision om att bli landets bästa ungdomsregion” (Informant 1)         

Dalarna satsar på de unga i regionen och driver bland annat projektet Stanna kvar i Dalarna, 

som startade år 2010. Till målgruppen tillhör studenter födda inom och utanför landet. Syftet 

är att arbeta fram arenor för att arbetsgivare och studenter ska mötas och utbyta kunskap med 

och om varandra. Målet med projektet är att hjälpa studenterna att bygga upp nätverk, vilket 

senare ska underlätta deras etablering på arbetsmarknaden. Dalarna önskar att studenterna ser 

regionen som en plats där de vill leva och bo. Projektet Stanna i Dalarna pågår till december 

2012 och ska då utvärderas (Internet 7).   



21 
 

Dalarna har de kommande åren stora klasser med avgångselever från gymnasieskolorna och 

projektet Unga till arbete, som startade 2012, syftar till att stödja kommunens arbete för att 

skapa arbetstillfällen för de unga i länet. Till unga räknas dem mellan 18- 24 år och dessa får 

hjälp och stöd från handledare att komma närmare arbetsmarknaden genom exempelvis 

praktik. Vid intresse av att studera vidare efter gymnasiet hjälper projektet de unga med 

information som behövs för fortsatta studier. Det sker även ett utvecklingsarbete med 

ungdomarna i fokus vilket ska leda till en regional modell som ska användas för att skapa en 

ökad samverkan mellan myndigheterna i länet för att öka möjligheterna till etablering för de 

unga på arbetsmarknaden (Internet 8). Informanten säger att projektet Ung till arbete ska 

förlängningas och insatser ska ske för yngre invånare som hoppat av skolan i ung ålder. 

3.2 Gotlands län 

Gotland förväntas nå den största obalansen med 

ut- och inflöde av arbetskraft mellan åren 2015-

2018. Den demografiska utvecklingen svänger 

långsamt på Gotland och man hade väntat sig 

en obalans tidigare (Informant 2). Gotland 

behöver öka antalet invånare får att klara av att upprätthålla samhällservicen. Informanten (2) 

menar att de största demografiska svårigheterna är att stabilisera försörjningsbördan.  

- ”Det är försörjningsbördan som blir lidande i ett glesbygdslän som Gotland” 

(Informant 2).  

För att få in tillräckligt med skatteintäkter som ska stabilisera tillväxten måste antalet invånare 

öka till 65 000, vilket innebär en ökning med 400 per år (Gotlands regionala 

utvecklingsprogram 2008:2). Med en ökad befolkning blir det lättare för regionen att 

finansiera offentlig förvaltning såsom, skola, sjukvård och barnomsorg. Lösningen för att öka 

befolkningen är en ökad inflyttning med cirka 8000 personer och för att länet ska klara sig 

långsiktigt behöver barnafödandet öka (Gotlands regionala utvecklingsprogram 2008:2). Idag 

räddas ekonomin genom det svenska skatteutjämningssystemet som garanterar att alla 

svenskar har möjlighet till likvärdig kommunal service. Tillskottet år 2008 var på cirka 10 

kronor per hundralapp i kommunal skatt (Gotlands regionala utvecklingsprogram, 2008:10).  

Gotland insåg tidigt att den demografiska utvecklingen skulle påverka regionen och år 1995 

startade ett mer strukturerat arbete med generationsväxlingen. Då utarbetades bland annat det 

Antal kommuner: 1 stycken 

Befolkning 2011: 57 308 invånare 

Tabell 5 Fakta Gotland (Internet 9) 
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Regionala utvecklingsprogrammet (2008) fram som är ett vägledande dokument för Gotland i 

dess regionala arbete (Gotlands regionala utvecklingsprogram 2008:4).  

Gotland har få utlandsfödda invånare och upplever svårigheter med att få utlandsfödda att 

flytta till regionen. År 2011 hade Gotland 98 kvinnor och 111 män som invandrade till 

regionen (Internet 10) och sammanlagt bor det 1 501 kvinnor och 1 268 män som är födda 

utlandsfödda i regionen (Internet 11). Integreringen av invandrare är en enormt viktig resurs 

för att kunna utföra välfärdstjänsterna i regionen (Informant 2). Ansvaret för integreringen 

åligger Länsstyrelsen och tillsättandet av åtgärdsprogram vilar på Arbetsförmedlingen och 

inte region Gotland. Det finns i dagsläget inget åtgärdsprogram men Region Gotland, 

Arbetsförmedlingen och Länsstyrelsen samverkar för att arbeta fram ett ”Gotlandspaket” där 

de bland annat ska arbeta fram metoder för att bli bättre på att attrahera utlandsfödda samt 

integrera dem på arbetsmarknaden. Informanten menar att problematiken med att integrera 

utlandsfödda på arbetsmarknaden är den tidsmässiga aspekten. Innan de kan integreras på 

arbetsmarknaden ska invandrarna bland annat lära sig språket och ibland kan de ta flera år 

innan de är ute på arbetsmarknaden.  

-  ”Det tar för lång tid innan de kan integreras på arbetsmarknaden” (Informant 2).  

Som tidigare nämnts arbetar regionen med att utöka antalet medborgare och för att lyckas 

med det görs satsningar på marknadsföring av Gotland som attraktiv region att leva och bo i. 

Regionen vill bli konkurrenskraftig och locka nya medborgare. Informanten menar att det 

finns behov av arbetskraftsinvandring utifrån flera aspekter. För det första tillhandahåller de 

utbildning, erfarenhet och resurser som regionen behöver på arbetsmarknaden och för det 

andra är många av arbetskraftsinvandrarna mycket innovativa entreprenörer och 

egenföretagare vilket är värdefullt för tillväxten. Informanten har svårt att svara på i vilken 

utsträckning som arbetsmarknaden behöver stöttas av arbetskraftsinvandring, men upplever 

att det finns ett stort behov av arbetskraftsinvandring inom bland annat vårdsektorn, en sektor 

som de unga väljer bort, men även skogsbruket är i behov av arbetskraftsinvandring 

(Informant 2). Den beräknade utvecklingen av arbetskraften mellan åren 2010-2025 är -2 801 

och det beräknade invandrartillskotten av personer mellan 16-64 år är 227, vilket visar en total 

summa på -2 574. 

Den demografiska utvecklingen är en utmaning för Gotland, något som lyfts fram i det 

regionala utvecklingsprogram (RTP). Majoriteten av de som flyttar till länet är i medelåldern 

och en målbild i utvecklingsprogrammet är att inflyttningen av dem som är 55 år och äldre 
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ska betraktas som attraktiv arbetskraft med kunskap och kompetens (Gotlands regionala 

utvecklingsprogram, 2008:15). Men Gotland är ett jordbrukslän med tradition att arbeta länge 

och många av invånarna arbetar långt över de fyllt 65 år. Regionen har även många företagare 

och entreprenörer som fortsätter arbeta efter att de fyllt 65 år. Informanten upplever inte att 

behovet finns att stimulera den äldre arbetskraften att stanna kvar på arbetsmarknaden utan 

det sker naturligt. Eftersom behovet inte finns har de heller inga insatser för att motverka den 

tidigare utslagningen av äldre eller stimulera dem att vara kvar på arbetsmarknaden 

(Informant 2).   

Den största andelen kvinnor som går i pension i Sverige är kvinnorna på Gotland 

(Arbetsförmedlingen, 2012:32) Informanten har svårt att svara på i vilken utsträckning 

kvinnorna i regionen deltar i arbetslivet, men ser ett behov av ökat kvinnligt deltagande. Den 

insats som görs idag är projektet Unga kvinnor som startade år 2011 och riktar sig till 

kvinnorna mellan 18-29 år på Gotland. Kvinnorna som deltar är antingen arbetslösa, inte klara 

med gymnasieutbildning eller både och. Genom projektet ska dessa kvinnor få möjlighet att 

genomgå praktik, utbildning samt få det stöd som de behöver för att bryta gamla mönster och 

etableras på arbetsmarknaden. Målet är att få 20 kvinnor att delta i projektet och sedan att 10 

har etablerats på arbetsmarknaden och försörjer sig själv (Internet 12). Arbetsförmedlingen 

arbetar med att insätta åtgärdsprogram och tillsammans med Socialförvaltningen arbetar de 

med planering av insatser för att öka kvinnligt deltagande i framtiden (Informant 2). 

Regionen söker stärka de ungas förutsättningar att etablera sig och bli konkurrenskraftiga på 

arbetsmarknaden. Regionen driver bland annat projekt Ungdomskraft som har till syfte att 

bryta ungdomars utförandeskap. Projektet riktar sig till ungdomar mellan 16-20 år som av 

någon anledning valt att hoppa av gymnasieskolan. Projektet ska motivera dessa ungdomar 

antingen till fortsatta studier eller få hjälp till arbete. Det är cirka 70 stycken ungdomar som 

deltar och projektet pågår under år 2012-2014 (Internet 13). ”Ungdomsprojektet har redan 

resulterat i positiva effekter då fler blivit klara med sin gymnasieutbildning och fått de lättare 

att etablera sig på arbetsmarknaden” (Informant 2). Regionen bedriver även projektet Börje 

som syftar till att motivera invånare som hamnat utanför arbetsmarknaden. De får hjälp 

genom arbetsträning eller studier för sedan kunna återvända till arbetsmarknaden. Varje 

deltagare får en egen arbetsplan där målet är sysselsättning. Projektet riktar sig till unga 

invånare mellan 18-24 år. Projektet har pågått i tre år och under de första nio månaderna 

deltog 15 ungdomar och av dessa har en fått praktik och tre stycken har fått jobb (Internet 14).  
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3.3 Norrbottens län  

Majoriteten av Norrlands befolkning blir äldre 

och denna utveckling har ägt rum under en lång 

tid. Generationsväxlingen är ett faktum i länet. 

Det finns inte någon definition av begreppet 

generationsväxling och inte heller någon 

definierad strategi, men informanten (3) menar att den demografiska utvecklingen skapar ”En 

äldre generation som träder ur arbetsmarknaden och en yngre generation som träder in”. 

Norrbottens befolkningsminskning beror bland annat på låga födelsetal och höga dödstal, men 

trots den minskande befolkningen har inflyttningen sedan år 2000 ökat och varierar mellan 

5 000 – 7 000 nya invånare varje år. En stor del av inflyttningen beror på de studenter som 

kommer till regionen för att studera vid Luleå Tekniska Universitet. Men inflyttningarna är 

inte tillräckligt stora. Åldersfördelningen i Norrbotten följer inte riket då det föds färre barn 

och de äldre blir allt fler och det är tydliga skillnader mellan länets kommuner – vissa 

kommuner är helt enkelt mer utsatta än andra. Utvecklingen av länet ger konsekvenser och 

man riktar nu krav på kompetensförsörjning inom exempelvis vårdsektorn för att säkra 

kommunernas välfärdsåtaganden (Norrbottens landstingsplan 2012:10–11).  

De kommande åren ställs länet inför en ökad arbetslöshet och de branscher som drabbas 

hårdast är inom den offentliga sektorn, basnäringen samt småföretagarna. Småföretagen får 

svårt att rekrytera och locka till sig attraktiv arbetskraft då de inte har resurserna att 

marknadsföra sig som de stora företagen har. Sysselsättningen i länet är under rikets och 

gruppen unga är särskilt utsatt och detta samtidigt som det råder brist på kvalificerad 

arbetskraft (Norrbottens landstingsplan, 2012:13). Informanten menar att det inte finns 

tillräckligt med unga med den kunskap och utbildning som krävs. Företagen vill nämligen att 

någon som innehar samma kunskaper tar över tjänsterna när de äldre går i pension. När 

företagen i länet inte kan expandera ökar inte heller chanserna till regional utveckling och 

tillväxt (Informant 3). Informanten menar att de är den demografiska utvecklingen som kan 

komma att hämma välfärden och inte generationsväxlingen i sig.  

Landstinget har representanter som är engagerade i den internationella organisationen 

Assembly of European Regions (AER). AER är ett nätverk mellan regionala administrationer 

i Europa. AER är Europas största interregionala samarbete med 270 regioner från 33 länder 

och 16 interregionala organisationer som samarbetar. AER är ett opolitiskt samarbete mellan 

Antal kommuner: 14 stycken 

Befolkning 2011: 248 545 invånare 

Tabell 6 Fakta Norrbotten (Internet 15) 
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regionerna där de jobbar för att utöka dess möjlighet att påverka internationellt. AER arbetar 

även för att utveckla de Europeiska regionerna genom utbyte av kunskaper. Samarbetet för 

européerna närmare varandra. AER består av tre kommittéer med olika specialområden. I 

kommittén för hälso- och sociala frågor arbetar man med att sprida kunskap om metoder och 

arbetssätt inom hälso- och socialområde som används inom Europas regioner med särskild 

fokus på förebyggande av ungdomars, kvinnors och äldres hälso- och sociala problem. I 

denna kommitté är två av Norrbottens landstingspolitiker representerade (Internet 16).  

Att integrera de utlandsfödda på arbetsmarknaden är viktigt för regionen, dels för att arbete 

får fler att stanna kvar i regionen och Norrbotten behöver fler invånare. Samtidigt att 

integreringen av utlandsfödda är en viktig del för att stärka behovet på arbetsmarknaden. Ett 

problem som uppstår vid integreringen är att det är tidsineffektivt och informanten menar på 

att det bör kunna påskyndas (Informant 3). I Norrbotten levde och verkade år 2011, 13 104 

kvinnor och 9 834 män som var utrikefödda (Internet 17) och det invandrade 1 154 kvinnor 

och 1158 män till regionen (Internet 18). Det är viktigt att dessa integreras på 

arbetsmarknaden för att stärka de behov som finns.  

Landstinget jobbar inte operativt med integrering av utlandsfödda på arbetsmarknaden utan 

det åligger Arbetsförmedlingen att jobba med detta och tillsätta åtgärdsprogram. Däremot 

finns Projektet Kraftsamling som pågår mellan år 2011-2015 som är en öppen arena för att 

diskutera de demografiska utmaningar som länet ställs inför och däribland är 

integrationsfrågor. Målet för projektet är att fler ska välja att leva och bo i Norrbotten 

(Internet 19).  

För att stärka det behov som finns av arbetskraft är arbetskraftsinvandring ett komplement. 

Informanten anser att det finns ett behov av arbetskraftsinvandring och då främst inom vård 

och omsorgssektorn, där räcker det inte med den egna arbetskraften från länet. Den beräknade 

utvecklingen av arbetskraften mellan åren 2010-2025 är -17 560 och det beräknade 

invandrartillskotten av personer mellan 16-64 år är 2 645, vilket visar en total summa på -

14 915 vilket betyder att länet är i stort behov av ytterligare arbetskraft (Arbetsförmedlingen 

2010:27).  

Länet satsar även resurser på seminarier, bolag och arbetstid. Bland annat har ämnet 

diskuterats under Morgonrock som är en seminarieserie dit landstinget bjuder in föreläsare 

som talar om aktuella ämnen såsom integration, demografi och motverkning av för tidig 

utslagning från arbetsmarknaden.  
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Idag arbetar invånarna i Norrbotten till den genomsnittliga pensionsåldern, kanske något 

under det nationella snittet (Informant 3). För att motarbeta den förtida utslagningen på 

arbetsmarknaden och få de äldre att stanna kvar i arbetslivet är denna typ av insats en prioritet 

för regionen. Projektet Best Agers var det inledande arbetet med den demografiska 

utvecklingen och generationsväxlingen i regionen. Best Agers inleddes år 2008 och är ett 

projekt där fokus ligger vid dem som är 55 år och äldre. Best Agers sträcker sig över 

Östersjöområdet med sina 8 partnerländer (Danmark, Estland, Tyskland, Storbritannien, 

Lettland, Litauen, Polen och Sverige) och har till syfte att ta fram statistik om den 

demografiska utvecklingen samt arbeta fram lösningar på hur samhället kan ta tillvara på de 

som är 55 år och äldre. Man ska se hur den växande gruppen äldre kan mobiliseras och stanna 

kvar längre på arbetsmarknaden om viljan och möjligheten finns. Man ska även se på 

möjligheten till att exempelvis bli företagare eller mentorer (Internet 20). Best Agers har 

bland annat medfört positiva attitydändringar i samhället där det nu finns en större acceptans 

att arbeta och vara en resurs längre upp i åldern. Informanten menar att den 

attitydförändringen är viktig för länet eftersom man måste ta tillvara på all arbetskraft – alla 

behövs, både äldre och yngre. Landstinget driver också projektet Regional 

kompetensförsörjning, ett samarbete med Best Agers. Projektet pågår mellan 2011-2014 och 

driver ett långsiktigt arbete med kompetensförsörjning, med inriktning på arbetsgivarnätverk, 

förvärvsnätverk, policy, och mentorskap.  

Informanten har svårt att svara på i vilken utsträckning som kvinnorna i länet deltar på 

arbetsmarknaden. Det finns inga åtgärder som riktar sig konkret mot att få in fler kvinnor i 

arbetslivet, men landstinget samverkar i det regionala resurscentret Priorum som sedan år 

2007 arbetat med att stimulera entreprenörer och skapa ökat nyföretagande i länet med 

specialkompetens på kvinnor, invandrare och ungdomar. Genom rådgivning och coachning 

söker de skapa ett mervärde för Norrbottens invånare och företag (Internet 21). Landstinget 

har inga åtgärder där de arbetar konkret för att få in fler kvinnor i arbetslivet, men alla de 

projekt som de beviljar resursmedel ska på ett eller annat sätt ha det som mål (Informant 3). 

Arbetsförmedlingen har ansvaret att öka kvinnors deltagande på arbetsmarknaden i 

Norrbotten.    

Medelåldern i Norrbotten är hög och de unga är en viktig tillgång för länet. Landstinget tar 

tillvara på de unga genom riktat projektstöd och stipendier och 20 % av de regionala 

utvecklingsmedlen går till projekt som är till för de unga eller drivs av unga (Internet 22). 

Landstinget har inga operativa insatser för att få unga att etableras på arbetsmarknaden, men 
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anser att de unga är en framgångsfaktor för den regionala utvecklingen av länet (Regionalt 

utvecklingsprogram, 2007:11). Landstinget skriver i det regionala utvecklingsprogrammet att 

insatser för fortsatt hållbar utveckling är att stimulera unga att flytta till länet genom att 

erbjuda studiemiljöer, arbete, bostäder, fritidsaktiviteter med mera (Regionalt 

utvecklingsprogram, 2007:23). Regionen ska fortsatt ha prioriterade insatser för att stödja 

unga och ungas företagsamhet genom samverkan med Ung företagsamhet som är en 

företagsmässa för unga där de får testa på att starta och driva ett UF-företag under 

gymnasietiden. Landstinget satsar varje år på att låta två ungdomar delta på Assembly of the 

European Unions sommarskola. Sommarskolan är ett forum för unga, politiker och tjänstemän 

från Europas regioner där man får möjlighet att utbyta kunskaper och erfarenheter (Interner 

23).        
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4. ANALYS OCH SLUTSATSER 

alarna, Gotland och Norrbotten genomgår en generationsväxlingsproblematik där 

inflödet av arbetskraften inte är tillräcklig och risken finns att länen får svårigheter att 

upprätthålla samhällsservicen. Den service som hotas är vård, skolan och omsorg, vilka är 

välfärdstjänster som invånarna i länen omfattas av. Trots detta finns inga definierade 

strategier för arbetet med generationsväxlingen utan arbetet återfinns som målbilder. 

Insatserna som sker i länen är efter behov och målbilderna skiljer sig till viss del, men likheter 

återfinns. Nedan presenteras analysmodellen med värdekriterierna, förstärkt integration av 

utlandsfödda och tillgripande av arbetskraftsinvandring inom bristyrken, motarbeta den 

förtida utslagningen från arbetsmarknaden, öka kvinnors deltagande och etablering av unga på 

arbetsmarknaden.  

4.1 Analysmodell 

Dalarna, Gotland och Norrbotten genomgår en generationsväxling, som karaktäriseras av en 

obalans i in- och utflödet av arbetskraft. I och med detta riskerar länen att få svårigheter att 

upprätthålla samhällsservicen. Den service som hotas är vård, skolan och omsorg – 

välfärdsstatens grundpelare. Trots detta finns inga definierade strategier för arbetet med 

generationsväxlingen istället har regionerna nöjt sig med att upprätta diffusa målbilder – som 

saknar förankring i konkreta åtgärder. Det finns med andra ord mål, men endast få verktyg. 

Insatserna som sker i länen är behovsanpassade och målbilderna skiljer sig till viss del, men 

likheter återfinns. I analysen kommer intervjuerna med representanterna från de tre 

regionerna samt måldokumenten att studeras med hjälp av den analysmodell som tidigare 

utarbetats. Centralt för analysen är således hur regionerna arbetar inom de fyra 

nyckelområden som identifierats; förstärkt integration av utlandsfödda och tillgripande av 

arbetskraftsinvandring inom bristyrken, motarbeta den förtida utslagningen från 

arbetsmarknaden, öka kvinnors deltagande och etablering av unga på arbetsmarknaden.  

4.2 Förstärka integrationen av utlandsfödda och tillgripande av 

arbetskraftsinvandring inom bristyrken 

Regionerna ser ett behov av insatser för att förstärka integrationen av utlandsfödda, dels för 

att möta efterfrågan på arbetsmarknaden men även för att öka förutsättningarna att de väljer 

att leva och bo kvar i länet. Det många upplever som problematiskt är att integreringen av de 

utlandsfödda är tidskrävande och det kan därför ta flera år innan de kan etableras på 

arbetsmarknaden. Två av de tre respondenterna anser att tiden för 

D 
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arbetsmarknadsintegrationen bör förkortas. I Dalarna och Norrbotten åligger det 

Arbetsförmedlingarna att tillsätta insatser och på Gotland är det Länsstyrelsens uppgift. 

Region Gotland har svårigheter att locka till sig utlandsfödda och arbetar i dagsläget med att 

ta fram metoder för hur de kan attrahera utlandsfödda till regionen. I Dalarna anordnas 

inspirationsdagar med studiebesökt på arbetsplatser för de utlandsfödda så att de kommer in i 

sociala nätverk och får bättre förutsättningar för att integreras. Regionen anordnar även träffar 

för arbetsgivare där de informerar om vilken resurs de utlandsfödda är på arbetsmarknaden. 

Regionerna har behov av att bli fler invånare i arbetsför ålder och ser att arbetsmarknaden kan 

stöttas av arbetskraftsinvandring inom bristyrken. Gotland ser ett behov av 

arbetskraftsinvandring utifrån två aspekter, för det första bidrar invandrare med ny kompetens 

och kunnande samtidigt som de är väldigt företagsamma. Gotland har stora behov av 

arbetskraftsinvandring inom vårdsektor, eftersom det är ett yrke som många unga väljer bort. 

Risken finns att det inom några år råder brist på utbildad sjukvårdspersonal, men även 

skogsbruket har behov av arbetskraftsinvandring. Även i Norrbotten ser man behov av 

arbetskraftsinvandring och sektorn som är i störst behov är vårdsektorn. 

4.3 Motarbeta den förtida utslagningen från arbetsmarknaden 

Behovet av att motarbeta den förtida utslagningen skiljer sig mellan regionerna. Gotland ser 

inget behov av att tillsätta insatser för att motarbeta den tidigare utslagning då länet är ett 

präglat jordbrukslän där attityden är att arbeta till fyllda 65 år och uppåt. I Norrbotten arbetar 

invånarna inte lika länge och man ser ett behov av att motarbeta den tidigare utslagningen 

genom att bland annat bedriva projektet Best Agers och projektet Kompetensförsörjning. Best 

Agers har gett resultat genom att bidra till att skapa en attitydförändring i samhället och en 

acceptans kring arbete i högre åldrar – projektet är ett led att bryta den 65 års-norm som finns 

i samhället. I Dalarna finns inga konkreta åtgärder för att motverka den tidiga utslagningen, 

men en insats är samarbetet med projektet PADIMA där policys arbetats fram för att stoppa 

befolkningsminskningen. 

4.4 Öka kvinnors deltagande på arbetsmarknaden 

Region Dalarna vill synliggöra kvinnans kompetens och på så sätt bidra till ett ökat kvinnligt 

deltagande på arbetsmarknaden. Genom projektet WINNET8 stöttas kvinnor som vill starta 

eget genom rådgivning och coachning – målet är att skapa goda förutsättningar för etablering 

av företag. Gotland ser ett behov av att öka kvinnornas deltagande i regionen och gör 

satsningar som att erbjuda utbildning och praktik för att hjälpa kvinnorna som befinner sig 
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utanför arbetsmarknaden att komma ur destruktiva mönster och etablera sig på 

arbetsmarknaden. I Norrbotten finns inga konkreta satsningar för att öka det kvinnliga 

deltagandet, men landstinget samverkar med resurscentret Priorum som syftar till att bland 

annat öka företagandet bland länets kvinnor. Lansstinget beviljar även projektmedel, och för 

att ta del av de resurserna ska projektet på ett eller annat sätt medverka till att få in fler 

kvinnor i arbetslivet.  

4.5 Etablering av unga på arbetsmarknaden 

Dalarna har en vision om att blir landets bästa ungdomsregion och detta genomsyrar 

insatserna i länet – insatser som ska förebygga de negativa effekterna av demografiska 

förändringar. Regionen driver bland annat projektet Stanna i Dalarna som syftar till att få 

unga att se länet som en attraktiv plats att leva och bo på. Idén bakom projektet är att 

sammanföra universitetsstuderanden med potentiella framtida arbetsgivare. Förhoppningen är 

att detta ska få studenterna att betrakta Dalarna som ett län där de vill bo och verka i efter 

studierna. Regionen driver också projektet Unga till arbete som syftar till att skapa 

arbetstillfällen för unga i länet där de bland annat erbjuds praktik och handledarhjälp. 

Norrbotten utlyser projekt som riktar sig till ungdomarna i länet och som leder till regional 

utveckling. Landstinget deltar även i den internationella organisationen AER där 

ungdomspolitiken är ett fokusområde och varje år anordnas en sommarskola för ungdomarna i 

Europas regioner. På sommarskolan träffas de för att diskutera ungdomspolitik och 

problemområden ut ett ungdomsperspektiv och för sedan med sig informationen till 

politikerna i regionen. Projektet Ungdomskraft ska motivera ungdomarna i Dalarna att 

slutföra sin gymnasieutbildning och på så sätt öka sin konkurrenskraft på arbetsmarknaden. 

Vidare driver regionen projektet Börje som ger möjlighet för ungdomar som hamnat utanför 

arbetsmarknaden möjligheten till arbetsträning.  

4.6 Slutsats 

Syftet med denna uppsats är att studera arbetet med generationsväxling i Gotland, Dalarna 

och Norrbotten. För att uppfylla syftet kommer följande frågeställningar att besvaras: 

 

 Har regionerna tillsatt insatser för att främja en god generationsväxling? Vilka likheter 

respektive olikheter kan urskiljas? 

 Har regionerna vidtagit åtgärder för att främja ett ökat arbetskraftsdeltagande inom de 

fyra kärnområden som har identifierats som centrala för att motverka de negativa 
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effekterna av demografiska förändringar? Om så är fallet - vilka likheter respektive 

skillnader kan urskiljas? 

Regionerna har vidtagit åtgärder för ökat arbetskraftsdeltagande inom de behov som finns i 

regionen. Behovet av insatser för att stärka in- och utflödet på arbetsmarknaden skiljer sig 

mellan regionerna, vilket beror på förutsättningarna. 

 

Dalarna, Gotland och Norrbotten är tre glesbygdslän som ställs inför en 

generationsväxlingsproblematik. Konsekvenserna innebär både möjligheter och utmaningar 

för länen. Problematiskt är att de ungas etablering på arbetsmarknaden i dessa län blir 

försenat. Detta innebär i förlängningen en högre försörjningsbörda för invånarna i regionen 

samtidigt som de hotas av att få en sämre tillgång till högkvalitativa samhällstjänster. Ett läns 

attraktivitet är avgörande för huruvida unga och utlandsfödda väljer att bosätta sig i regionen. 

Därför är det centralt för län att stärka attraktionskraften. Det finns en rad positiva effekter av 

generationsväxlingen – såtillvida att möjligheterna tas tillvara. Generationsväxlingen är en 

möjlighet att upphäva åldersdiskrimineringen, att få in fler unga på arbetsmarknaden samt öka 

integrationen av utlandsfödda på den svenska arbetsmarknaden. Effekterna skulle kunna 

spridas till övriga samhällssektorer och bidra till att skapa ett mer öppet och tolerant samhälle. 

Detta är även en möjlighet att se bortom nuvarande normer som exkluderar vissa grupper från 

arbetsmarknaden. Om exempelvis åldersdiskrimineringen upphör lämnar detta utrymme till 

anställning genom personliga meriter istället för att den sökandes ålder hamnar i fokus.  

 

De branscher som påverkas mest av den demografiska utvecklingen i Dalarna är vård- och 

omsorg samt industri. På Gotland är det jord- och skogsbruk samt den offentliga sektorn. I 

Norrbotten är det basnäring samt småföretagen och offentliga sektorn. Det är uppenbart att det 

är den offentliga sektorn som drabbas hårdast – i samtliga län. Detta medför konsekvenser för 

välfärden, vilket i sin tur lämnar avtryck i hela regionen.  

 

Undersökningen visar att regionerna vidtagit åtgärder för att främja ett ökat 

arbetskraftsdeltagande inom de fyra kärnområden. Det bör dock påpekas att alla regionerna 

har satsat olika mycket på olika områden. Resultatet av studien ger en bild av de områden som 

regionerna valt att prioritera, på basen av de behov som finns i regionen.  
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Dalarna gör satsningar och fokuserar på den unga arbetskraften och vill öka dess inflyttning, 

samt arbetar för att de som studerar på högskolan ska bo kvar i länet efter studierna. Gotlands 

insatser fokuserar på den gruppen unga som inte är konkurrenskraftiga nog att etablera sig på 

arbetsmarknaden och hjälper dessa att skapa rätt förutsättningar för att de ska etableras på 

arbetsmarknaden. Detta visar på att även ungdomssatsningar kan se olika ut. Norrbottens går 

emot trenden och satsar istället på att behålla de som är 55 år och äldre på arbetsmarknaden 

ytterligare några år.  

 

Gotland har arbetat längre med ett strukturerat generationsväxlingsarbete än Dalarna och 

Norrbotten. Studien visar på skillnader i valet av målgrupper för att balansera 

generationsväxlingen. I Dalarna ligger fokus på etablering av unga på arbetsmarknaden, 

medan Norrbotten ser till möjligheterna att motverka den tidiga utslagningen från 

arbetsmarknaden av äldre. Gotland fokuserar i sin tur på att få de yngre att bli 

konkurrenskraftig på arbetsmarknaden. Fokusområdena bottnar i det behov som regionen har. 

Gotland har inte behov av att motverka tidigare utslagning på samma sätt som Norrbotten då 

man av tradition arbetar längre på Gotland. Kulturen i regionen har med andra ord betydelse 

för vilka behov regionerna har.  

 

Behovet av insatser för att motarbeta den tidigare utslagningen beror på tidigare traditioner 

samt normer för hur länge människor bör arbeta. I och med att Dalarna har en vision av att 

vara ett län för unga, satsar de inte på de äldre i samma utsträckning. Oavsett hur regionerna 

valt att prioritera sina satsningar i dagsläget kommer fler strategiska åtgärder inom samtliga 

områden vara nödvändiga i framtiden för att motverka de negativa effekterna av demografiska 

förändringar. Arbetet har bara börjat. Regioner med liknande problem bör även ta tillfället i 

akt och lära sig av varandra. Erfarenhetsutbyte inom området skapar bättre förutsättningar 

inför det kommande arbetet. I och med att regionerna valt att prioritera olika områden öppnar 

det upp för framtida forskning, som syftar till att studera effekterna av regionernas åtgärder 

och utfallen av de olika tillvägagångssätten. Resultaten av denna typ av forskning skulle vara 

vägledande för regionerna i dess fortsatta arbete. 

 

Slutligen bör det nämnas att många av de projekt som regionerna driver finansieras med EU-

medel. I frågan om demografiska förändringar visar de Europeiska länderna prov på 

samverkan, och mer samverkan kommer att behövas i framtiden för att finna lösningar på det 
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gemensamma problemet. Det skulle vara intressant med vidare forskning om hur EU kan 

hjälpa länderna att stärka arbetskraftsinvandring inom bristyrken.  

 

Sammanfattning 

Denna studie har fört med sig kunskap om regionernas olika fokusområden vid 

generationsväxlingen samt visat att behoven skiljer sig åt i regionerna och det är 

förutsättningarna av behoven i korrelation med åtgärderna som styr hur en lyckad 

generationsväxling kan ske. En slutsats att peka på är vikten av att insatser sker på regional 

nivå. Hade studien varit av mer omfattande karaktär hade jag valt att intervjua fler 

myndigheter i länen för att få en mer rättvis bild över det regionala arbetet med 

generationsväxlingen. Detta kan överlämnas som rekomendation till kommande studier att 

intervjua insatta personer på fler myndigheter i länen för att få en mer helomfattande bild över 

generationsväxlingsarbetet i regionerna.           

 

  



34 
 

REFERENSLISTA 

Tryckta källor: 

Arbetsförmedlingen, (2010). Generationsväxling och regionernas befolkning. Nässjö: 

Nässjötryckeriet AB. 

Backman, J. (2008). Rapporter och Uppsatser. Lund: Studentlitteratur. 

Bengtsson, T., Scott, K., (2010). Världen i ett åldrande Europa. Lunds universitet: Centrum 

för ekonomisk demografi och Ekonomisk-historiska institutionen. 

Bergmark. Å & Fritzell, J. (2007). Välfärdens utveckling efter 1990-talets kris. 

Socialvetenskaplig tidskrift nr 2-3.  

Blomqvist, P., Rothstein, B. (2000). Välfärdsstatens nya ansikte, demokrati och 

marknadsreformer inom den offentliga sektorn. Bjärnum: Bjärnums tryckeri.   

Bryman, A. (2001). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber. 

Dalarnas landstingsplan 2012-2015, (2011). Ett hälsosammare Dalarna. Dalarna. Finnes på: 

http://www.ltdalarna.se/upload/fakta_om_landstinget/ekonomi/verksamhetsplan/Landstingspl

an_2012-2015_110901_utskrift.pdf  

Departementsserien. (2008). Arbetsmiljön och utförandeskap – en tankeram för den framtida 

arbetsmiljöpolitiken. Stockholm: Edita Sverige AB.  

European Commission, (2004). Low Fertility and Population Ageing. The Netherlands: 

RAND Corporation. 

Gaminiratne, N. (2004) Population Ageing, Elderly Welfare, and Extending Ratirment Cover: 

The Case Syudi of Sri Lanka. London: Economic ans Statistic Analysis Unit.   

Gustavsson, B., Israelsson, T., Lyrén, B., Nilsson, M., Nofors, P., Pekkari, A & Strannefors., 

T. (2010). Generationsväxlingen på arbetsmarknaden – i riket och i ett generellt perspektiv. 

Stockholm: Nässjötryckeriet AB. 

Halvarson, A., Lundmark, K., Staberg, U., (2003).  Sveriges Statsskick, fakta och perspektiv. 

Stockholm: Liber AB. 

Hart, L. (2011). Konkurrensens konsekvenser, Vad händer med svensk välfärd? Stockholm: 

SNS förlag. 

Hebson, G., Robery, J. (2004). Könssegregering – Förändring och kontinuitet. Stockholm: 

Edita Norsteds tryckeri AB.  

Kommittédirektiv 2011:34 (2011) Översyn av pensionsrelaterade åldersgränser och 

möjligheter för ett längre arbetsliv. Stockholm: Socialdepartementet. 

Landstingsplan (2011) Ett Hälsosammare Dalarna. Dalarna: Dalarnas läns landstingsplan. 

http://www.ltdalarna.se/upload/fakta_om_landstinget/ekonomi/verksamhetsplan/Landstingsplan_2012-2015_110901_utskrift.pdf
http://www.ltdalarna.se/upload/fakta_om_landstinget/ekonomi/verksamhetsplan/Landstingsplan_2012-2015_110901_utskrift.pdf


35 
 

Lindh, T. (2005). Generationsväxlingens problem och möjligheter - Yttrande  

Inför slutbetänkandet, Samverkan för ungas etablering på arbetsmarknaden (SOU 2006:102). 

Stockholm. 

Lindh, T. (2008). Sverige i en åldrande värld – framtidsperspektiv på den demografiska 

utvecklingen. Västerås: Tryck Edita. 

Lundgren, S. (2000). En åldrande befolkning - Konsekvenser för svensk ekonomi. Stockholm: 

Finansdepartementet. 

Münz, R. & Straubhaar, T. & Vadean, F. & Vadean, N. (2007) What are the migrants 

constributions to employment and growth? -A European approach. Hamburg: Migrations 

research group. 

Norrbottens landstingplan 2012-2014, (2012). Landstingsplan. Luleå: Norrbottens läns 

landsting. 

Ohlsson, Rolf & Broomé, Per (2003). Generationsväxlingen och de sju dödssynderna. 

Stockholm: SNS Förlag. 

Patel, R., & Davidson, B. (2003). Forskningsmetodikens grunder. Lund: Studentlitteratur. 

PROP. 2011/12:1, Regional tillväxt. Stockholm. 

Regeringens skrivelse. (2009). En förnyad arbetsmarknadspolitik med en nationell 

handlingsplan 2010-2015. Stockholm. 

Regionalt utvecklingsprogram (2008). Vision Gotland 2025.Gotland: Gotlands kommun. 

Statistiska centralbyrån, Statistiska Centralbyrån. (2010). Länens arbetsmarknad – befolkning, 

näringsliv, yrken och framtida pensionsavgångar. Örebro: SCB-tryck. 

Socialförsäkringsrapport, (2010:6). Global kris- håller välfärdssystemet? Umeå: Elanders 

2010.  

Statens offentliga utredningar (SOU), (2006). Bättre Arbetsmiljöer 2006:121. Stockholm; 

Edita Sverige AB.  

Yin, R. K. (2007). Fallstudier: design och genomförande. Malmö: Liber. 

 

Elektroniska källor: 

1: www.regiondalarna.se Hämtad från region Dalarna den 13 maj 2012. 

www.regiondalarna.se/Nyheter/Farre-bor-i-Dalarna/  

2: www.regiondalarna.se  Hämtad från region Dalarnas hemsida den 17 mars 2012. 

http://www.regiondalarna.se/Verksamhet/Vara-projekt/Flytta-till-Dalarna/    

http://www.regiondalarna.se/
http://www.regiondalarna.se/Nyheter/Farre-bor-i-Dalarna/
http://www.regiondalarna.se/
http://www.regiondalarna.se/Verksamhet/Vara-projekt/Flytta-till-Dalarna/


36 
 

3: www.w7dalarna.se Hämtad från W7 Dalarna den 25 maj 2012. 

http://www.w7dalarna.se/web/page.aspx?refid=95  

4: www.regiondalarna.se Hämtad från region Dalarna den 18 mars 2012. 

www.regionadalarna.se/Verksamhet/Vara-projekt/Padima---samarbete-mot-

befolkningsminskning/  

5 www.7dalarna.se Hämtad från W7 Dalarna den 25 maj 2012. 

http://www.w7dalarna.se/web/page.aspx?refid=2 

6: www.w7dalarna.se Hämtad från W7 Dalarna den 25 maj 2012. 

http://www.w7dalarna.se/web/page.aspx?refid=31  

7: www.regiondalarna.se Hämtad från region Dalarna den 18 mars 2012. 

http://www.regiondalarna.se/stannaidalarna  

8: www.regiondalarna.se Hämtad från region Dalarna den 18 mars 2012. 

http://www.regiondalarna.se/sv/Verksamhet/Vara-projekt/Unga-till-arbete/   

9: www.regiondalarna.se Hämtad från region Dalarna den 13 maj 2012. 

10: www.regionfakta.com Hämtad från Regionfakta den 24 maj 2012. 

http://www.regionfakta.com/Gotlands-lan/Befolkning-och-hushall/Invandring-och-

utvandring/    

11: www.regiofakta.com Hämtad från Regionfakta den 24 maj 2012. 

http://www.regionfakta.com/Gotlands-lan/Befolkning-och-hushall/Utrikesfodda-kvinnor-och-

man/  

12: www.finsamgotland.se Hämtad från region Gotland den 5 maj 2012. 

http://www.finsamgotland.se/ungakvinnor  

13: www.finsamgotland.se Hämtad från region Gotland den 5 maj 2012. 

http://www.finsamgotland.se/ungdomskraft 

14: www.finsamgotland.se Hämtad från region Gotland den 5 maj 2012. 

http://www.finsamgotland.se/borje  

15: www.regionsfakta.se Hämtad från Regions fakta den 30 januari 2012. 

http://www.regionfakta.com/Norrbottenslan/Befolkningochhushall/Befolkning/Befolkningsstr

uktur/ 

http://www.w7dalarna.se/
http://www.w7dalarna.se/web/page.aspx?refid=95
http://www.regiondalarna.se/
http://www.regionadalarna.se/Verksamhet/Vara-projekt/Padima---samarbete-mot-befolkningsminskning/
http://www.regionadalarna.se/Verksamhet/Vara-projekt/Padima---samarbete-mot-befolkningsminskning/
http://www.7dalarna.se/
http://www.w7dalarna.se/web/page.aspx?refid=2
http://www.w7dalarna.se/
http://www.w7dalarna.se/web/page.aspx?refid=31
http://www.regiondalarna.se/
http://www.regiondalarna.se/stannaidalarna
http://www.regiondalarna.se/
http://www.regiondalarna.se/sv/Verksamhet/Vara-projekt/Unga-till-arbete/
http://www.regiondalarna.se/
http://www.regionfakta.com/
http://www.regionfakta.com/Gotlands-lan/Befolkning-och-hushall/Invandring-och-utvandring/
http://www.regionfakta.com/Gotlands-lan/Befolkning-och-hushall/Invandring-och-utvandring/
http://www.regiofakta.com/
http://www.regionfakta.com/Gotlands-lan/Befolkning-och-hushall/Utrikesfodda-kvinnor-och-man/
http://www.regionfakta.com/Gotlands-lan/Befolkning-och-hushall/Utrikesfodda-kvinnor-och-man/
http://www.finsamgotland.se/
http://www.finsamgotland.se/ungakvinnor
http://www.finsamgotland.se/
http://www.finsamgotland.se/ungdomskraft
http://www.finsamgotland.se/
http://www.finsamgotland.se/borje
http://www.regionsfakta.se/
http://www.regionfakta.com/Norrbottenslan/Befolkningochhushall/Befolkning/Befolkningsstruktur/
http://www.regionfakta.com/Norrbottenslan/Befolkningochhushall/Befolkning/Befolkningsstruktur/


37 
 

16: www.aer.eu Hämtad från Assembly of European Regions den 25 april 2012.  

http://www.aer.eu/about-aer/committee-2-social-policy-and-public-health.html  

17: www.regiondakta.com Hämtad från Regionfakta den 24 maj 2012.  

 http://www.regionfakta.com/Norrbottens-lan/Befolkning-och-hushall/Utrikesfodda-kvinnor-

och-man/  

18: www.regionfakta.com Hämtad från Regionfakta den 24 maj 2012. 

http://www.regionfakta.com/Norrbottens-lan/Befolkning-och-hushall/Invandring-och-

utvandring 

19: www.nll.se Hämtad från Norrbottens läns landsting den 24 maj 2012. 

http://www.nll.se/Utveckling-och-tillvaxt/Kraftsamling/  

20: www.nll.se Hämtad från Norrbottens läns landsting den 24 april 2012. 

http://www.best-agers-project.eu/  

21: www.priorum.se Hämtad från Priorum den 25 maj 2012. 

http://www.priorum.se/index.php?option=com_content&view=article&id=18&Itemid=8  

22: www.nll.se Hämtad från Norrbotten läns landsting den 25 maj 2012. 

http://www.nll.se/sv/Utveckling-och-tillvaxt/Unga/ 

23: www.nll.se Hämtad från Norrbotten läns landsting den 25 maj 2012. 

http://www.nll.se/sv/Utveckling-och-tillvaxt 

 

 

 

 

http://www.aer.eu/
http://www.aer.eu/about-aer/committee-2-social-policy-and-public-health.html
http://www.regiondakta.com/
http://www.regionfakta.com/Norrbottens-lan/Befolkning-och-hushall/Utrikesfodda-kvinnor-och-man/
http://www.regionfakta.com/Norrbottens-lan/Befolkning-och-hushall/Utrikesfodda-kvinnor-och-man/
http://www.regionfakta.com/
http://www.regionfakta.com/Norrbottens-lan/Befolkning-och-hushall/Invandring-och-utvandring
http://www.regionfakta.com/Norrbottens-lan/Befolkning-och-hushall/Invandring-och-utvandring
http://www.nll.se/
http://www.nll.se/Utveckling-och-tillvaxt/Kraftsamling/
http://www.nll.se/
http://www.best-agers-project.eu/
http://www.priorum.se/
http://www.priorum.se/index.php?option=com_content&view=article&id=18&Itemid=8
http://www.nll.se/
http://www.nll.se/sv/Utveckling-och-tillvaxt/Unga/
http://www.nll.se/
http://www.nll.se/sv/Utveckling-och-tillvaxt


Bilaga 1 

 
 

INTERVJUGUIDE   

Personuppgifter: 

Namn: 

Befattning: 

- Huvudsakliga ansvarsområde? 

Antal år i organisationen/på posten: 

Hur definierar ni generationsväxling? 

Demografisk utveckling 

Hur ser den demografiska utvecklingen ut i regionen? 

- Vilka svårigheter ställs ni inför? Är det någon speciell bransch som drabbas mer? När 

insåg ni att den demografisk utveckling skulle påverka regionen och vad gjorde ni då? 

Hur många beräknas gå i pension fram till 2015- 2020? Hur stor grupp äldre har ni? 

Hur många unga beräknas träda in på arbetsmarknaden till 2015-2020? 

När beräknas regionen nå den största obalansen mellan utflöde och inflöde på 

arbetsmarknaden? 

Hur mycket resurser har ni lagt ner på den demografiska utvecklingen? 

Projekt/per invånare? Resurs/invånare 

Satsar ni på att hålla kvar äldre på arbetsmarknaden eller få en unga på arbetsmarknaden? 

Vilka insatser finns? 

Generationsväxling 

Hur mycket resurser lägger ni på generationsväxlingen? Arbetskraft, projekt, seminarier, 

samarbetet över regionens gränser m.m? 

Beroende på antal år i organisationen, hur har generationsväxlingsarbetet förändrats under 

åren? 

Har ni en regional strategi för arbetet med generationsväxlingen? Om så är fallet: 

- Står det i landstingsplanen, vart finns det dokumenterat? 

- Deltar ni i något internationellt program? Mötesplatser för diskussioner för dessa 

frågor? Vilka program och vad är målen där? Vad har den medverkan för effekter på 

regional nivå, går det att mäta? 

Vilka nationella resurser har ni fått ta del av? Vilka nationella mål arbetar ni efter?  

Vilka konsekvenser har generationsväxlingen gett er region? 

Kan ni se några effekter av ert arbete med generationsväxlingen? Vilka? Kan de mätas? Har 

det utvärderats? 
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Hur länge har ni arbetat med generationsväxlingsfrågor? 

Är det något ni vill tillägga? 

Tack för er tid! 

Komplettering 

Hur anser du att integrationen på arbetsmarknaden är i din region av utlandsfödda? Upplever 

ni problem, vilken typ av problematik finns med integrationen av utlandsfödda på 

arbetsmarknaden? 

Hur arbetar ni i regionen med integrering av utlandsfödda på arbetsmarknaden? Har ni något 

åtgärdsprogram som riktar sig specifikt till utlandsfödda?  

Finns specifika åtgärder för att integrera utlandsfödda på arbetsmarknaden?  

Hur många utlandsfödda bor i regionen och hur många av dessa är deltagande på 

arbetsmarknaden?  

Varför är det viktigt med den typen av integration på arbetsmarknaden?  

Finns åtgärder för att främja att äldre stannar kvar på arbetsmarknaden när de fyllt 65 år?  

Hur stimulerar man de äldre att stanna kvar på arbetsmarknaden? Har ni några 

åtgärdsprogram? Planerar ni inför det i framtiden?   

Finns det ett behov av att få in fler äldre i arbetslivet? I vilken utsträckning arbetar 

människorna i länet efter pensionsålder? 

I vilken utsträckning deltar kvinnor i arbetslivet i er region?  

Finns några åtgärdsprogram som riktar sig för att få in fler kvinnor i arbetslivet?  

Planerar ni fler sådan insatser i framtiden?  

Anser du att behovet av att ta in arbetskraftsinvandring finns i regionen inom bristyrken? 

I vilken utsträckning stöttas arbetsmarknadens behov av arbetskraftsinvandring? 

Finns det några åtgärder som främjar etablering av unga på arbetsmarknaden? 

Planerar ni några insatser för framtiden? Finns det några åtgärdsprogram som inriktar sig på 

unga?  

 


