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Inledning 
Under senare tid har vi i hela västvärlden kunnat se att arbetstillfällen minskat i 
industrin och ökat i tjänstesektorn (exempelvis Essletzbichler 2007; Gardiner m.fl., 
2013). Denna generella strukturomvandling har också inneburit att de geografiska 
skillnaderna inom nationer blivit allt tydligare eftersom tjänstesektorn framförallt ökat 
i de större städerna (Combes 2000; Desmet & Fafchamps 2005).  

Den svenska ekonomin är inget undantag. Trots att det åtminstone retoriskt funnits 
ambitiösa mål inom regionalpolitken att försöka utjämna de regionala skillnaderna i 
ekonomiska förutsättningar har tiden sedan 1990-talets lågkonjunktur präglats av en 
ökad divergens mellan regioner i termer av både inkomstnivåer (Henning m.fl., 2011) 
samt sysselsättning (Eriksson & Hane-Weijman 2017). I en studie av jobbskapandets 
geografi i Sverige visar exempelvis Eriksson och Hane-Weijman (2017) att cirka 250 
000 tillverkningsjobb försvunnit sedan början av 1990-talet, antingen genom 
rationaliseringar eller genom omlokaliseringar. Samtidigt har tjänstesektorerna, i 
synnerhet företagstjänsterna, vuxit dramatiskt. Men även om sysselsättningen i den 
svenska ekonomin återhämtat sig, är det endast 13 av 72 lokala arbetsmarknader som 
bidragit till den nationella sysselsättningstillväxten sedan 1990-talskrisen (Eriksson & 
Hane-Weijman 2017). Det rör sig framförallt om de tre storstadsregionerna 
(Stockholm, Göteborg och Malmö) där cirka två nya arbetstillfällen inom service 
skapats för varje tillverkningsjobb som försvunnit (att jämföra med riksgenomsnittets 
0,7 servicejobb per förstört tillverkningsjobb) samt större regionala centran med 
universitet (Andersson m.fl., 2018). Utanför dessa 13 tillväxtcentra har 
sysselsättningen antingen stagnerat eller retirerat över tid.  

Även om det än så länge inte finns några tydliga tendenser att antalet jobb i Sverige 
sammantaget minskar är det alltså däremot tydligt att nationellt sammanslagna siffror 
på arbetsmarknaden döljer två tydliga omvandlingsförlopp. Dels en omfördelning 
mellan olika typer av jobb (exempelvis från tillverkning till service och från 
lågkvalificerade tillverkningsjobb till mer kvalificerade) samt en geografisk 
omfördelning av arbetstillfällen. Det sätter i sin tur hård press på regioner utanför de 
omedelbara tillväxtområdena då de knappa lokala framtidsutsikterna kan öka 
sannolikheten att befolkningen (främst unga) lämnar regionen (Andersson m.fl., 
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2019). Det kan i sin tur ha negativ påverkan på kompetensförsörjning och möjligheten 
att rekrytera personal till expanderande verksamheter.  

Utifrån ett evolutionärt perspektiv är det tydligt att framtida regionala specialiseringar 
till stor del är betingade av regionens befintliga kompetensresurser. Tidigare forskning 
har exempelvis visat att nya produkter inom en nation till stor del baseras på 
möjligheten att kunna kombinera redan existerande kompetenser på nya sätt (Hidalgo 
m.fl. 2007). Detsamma gäller sannolikheten för var nya patent uppstår (Kogler m.fl., 
2017) samt nya sektorer (Neffke m.fl. 2011). Det senare har exempelvis Neffke m.fl. 
(2011) kunnat visa data över hela den svenska ekonomin och Elekes & Eriksson (2019) 
för hur den industriella specialiseringen i Region Västernorrland förändrats de senaste 
tio åren. För att förstå framtida möjligheter för kompetensförsörjning är det därför 
centralt att fördjupa sig i hur den regionala ekonomin ser ut idag. Detta gäller inte 
minst i relation till framtida företagsetableringar som skapar en tydlig efterfrågechock 
på den lokala arbetsmarknaden.  

Syftet med föreliggande rapport är att analysera kompetensstrukturen i Skellefteå 
kommun under år 2016. Givet etableringen av Northvolts anläggning kommer 
efterfrågan på arbetskraft öka i regionen. Kompetensförsörjningen underlättas om det 
lokalt finns ett relativt stort utbud av arbetskraft som kan utföra arbetsuppgifterna i 
den nya fabriken. Skulle inte denna efterfrågan inte kunna tillgodoses lokalt (vilket 
sällan helt är fallet) behöver kommunen attrahera arbetskraft från andra regioner. För 
att belysa denna relation mellan befintlig och potentiellt inflyttad arbetskraft kommer 
vi analysera kommunens kompetensstruktur i tre steg 

1. Genom att beskriva den grundläggande yrkesmässiga sammansättningen i 
regionen då yrken till skillnad från utbildning speglar både formella 
kompetenser och färdigheter som krävs för att utföra ett arbetsmoment (Autor 
m.fl. 2003; Thompson & Thompson 1987; Moretti 2013). 

2. Beskriva kommunens yrkesmässiga specialiseringar samt hur unika dessa 
specialiseringar i relation till övriga regioner i Sverige. Särskilt fokus kommer 
vara relationen mellan kommunens specialiseringar, och de yrken som 
inflyttare haft de senaste åren för att ge en bild av vilka kompetenser som 
kommunen attraherat de senaste åren. 
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3. Beskriva migrationsmönster till och från Skellefteå där särskilt fokus ligger på 
fortsatta migrationsmönster bland invånare som någon gång flyttat från 
Skellefteå för att kunna dra slutsatser om potentialen för framtida återvändare.  

 
Efter denna introduktion följer en kort beskrivning av det data vi använt i analyserna 
följt av en presentation av resultaten. En kort sammanfattande diskussion avslutar 
rapporten.  
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Data 
Data för denna analys kommer från den så kallade ASTRID-databasen vid 
Institutionen för geografi vid Umeå universitet. ASTRID innehåller officiella 
registerdata från SCB med hela den svenska befolkningen kopplat till arbetsplats och 
region. Från denna databas har vi hämtat information om alla individer som bott i 
Skellefteå kommun under åren 2002-2016. Till varje individ har vi sedan kunnat länka 
information om födelseår, kön, yrke, utbildning, om de är i arbete och i så fall deras 
arbetsinkomst, sektor och i vilken kommun de arbetar. Ytterligare information är 
födelseland, födelsekommun och boendekommun när de var 17 år gamla (gymnasietid) 
samt om de har barn under 10 år. Vi fokuserar främst på den del av befolkningen som 
är 16-65 då de kan antas stå närmast arbetsmarknaden även om vi i vissa analyser även 
inkluderar invånare äldre än 65. Det bör också noteras att det svenska 
yrkesklassificeringssystemet (SSYK) reviderades 2013. Då det gamla systemet inte är 
direkt överförbart till det nya samtidigt som individinformation för varje yrke inte 
ännu håller tillräckligt hög kvalitet med en rad yrken som saknas kommer vi bara 
kunna redovisa yrkesstrukturer för perioden 2002-2012. Dock tenderar 
yrkesstrukturer att vara väldigt beständiga över tid, vilket ändå möjliggör analyser av 
de gamla klassificeringarna.   
 
Utöver de senaste årens sammansättning har vi också valt ut fyra kohorter (grupper av 
migranter) som lämnat Skellefteå år 1990, 1995, 2000 eller 2005. Med hjälp av denna 
information har vi sedan kunnat ta fram migrationssekvenser genom att följa 
respektive grupp 10 år framåt i tiden och därmed belysa graden av återmigration och 
om detta förändrats över tid. Dock bör det poängteras att detaljerad yrkesstatistik 
endast finns tillgänglig från 2002 och framåt vilket gör att vi inte kunnat analysera 
olika yrkeskategoriers migrationsmönster, utan endast kunnat belysa om deras 
utbildningsnivå är hög (treårig universitetsexamen) eller låg (grundskola). Det bör 
också noteras att även om databasen bygger på officiell statistik kan de siffror som 
redovisas här skilja sig något från aggregerade siffror från andra källor då vi har rensat 
bort individer som av någon anledning saknar information om de relevanta variablerna 
vi undersöker (yrke, utbildning etc). Vi har också varit tvungna att ta bort individer 
som av någon anledning saknar information om arbetsställekommun, bostadsort etc 
då det inte går att analysera flyttmönster för dessa individer. En vanlig anledning till 
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att någon av dessa variabler saknas är om personen i fråga arbetar (och/eller bor) 
utomlands under et givet år.  
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Skellefteås kompetensstruktur och 
migrationsmönster  

Skellefteås befolkning har ökat med knappt 3% (drygt 1600 invånare) mellan 2002-
2016 och befolkningen äldre än 16 år utgör år 2016 i vårt uttag 59661 personer. När vi 
delar upp befolkningen efter åldersgrupp (Figur 1) är det tydligt att det framförallt är 
gruppen som är äldre än 65 år som ökat mest (från att utgöra cirka 23% under 2002 
till cirka 26% 2016). De båda yngre grupperna (16-25 samt 26-35) är relativt stabila 
över tid, men den åldersgrupp som minskat relativt sett är 36-65 åringar som gått från 
att utgöra cirka 49% av befolkningen till cirka 46% (en minskning med drygt 1000 
personer). Liksom många andra kommuner kan vi därmed skönja en svag tendens mot 
en åldrande befolkning även om de yngre åldersgruppernas storlek är relativt konstant.  
 

 
Figur 1: Åldersstruktur i Skellefteå kommun 2002-2016 

 
Befolkningen är också relativt homogen i relation till både ursprungsland och 
födelseort. År 2016 är ungefär 92% av kommunens befolkning svenskfödda. Det är en 
minskning med cirka 4 procentenheter sedan 2002. Övriga födelselandsregioner är 
framförallt Nordafrika och mellanöstern samt den afrikanska kontinenten söder om 
Sahara. Bland hela populationen 2002-2013 bodde 87% i Skellefteå när de var 17 år, 
ungefär 92% kommer från Västerbotten och cirka 95% från den NUTS2 region som 
kallas Övre Norrland.  
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När det gäller könsfördelningen bland befolkningen (16 år eller äldre) har andelen 
kvinnor sakta minskat över tid (Figur 2) trots att kvinnor generellt brukar leva längre 
än män. Dock bör det noteras att skalan på grafen kan överdriva skillnaderna (som är 
små), trots att respektive trend för män och kvinnor är tydlig där fördelningen vänds 
under perioden 2010-2011. Mer noterbart är skillnaden i inkomster mellan män och 
kvinnor (Figur 3). Om vi endast inkluderar den del av befolkningen som har en 
arbetsinkomst (ca 66%) i fyra lika stora grupper beroende på vilken månadsinkomst 
de har ser vi att kvinnors medelinkomst från arbete generellt är lägre än mäns i alla 
grupper utom den lägsta (där medelinkomsten från arbete är cirka 9000 och innehåller 
många yngre och deltidsarbetande).  
 

 
Figur 2: Fördelning av män respektive kvinnor i Skellefteå kommun 2002-2016 

 

 
Figur 3: Medelinkomst (genomsnittlig månadslön i 100-tals kronor) för män 

respektive kvinnor efter kvartil (K) i inkomstfördelningen 2016 
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Av mer intresse för denna rapport utifrån framtida kompetensförsörjning är 
Skellefteås yrkesstruktur och om inflyttare till Skellefteå har andra kompetensprofiler 
än redan boende i Skellefteå. Figur 4 redovisar den sammanslagna fördelningen av 
yrken i Skellefteå kommun 2002-2013. Knappt 25% utgörs av service, omsorg och 
försäljning medan yrken med krav på kortare eller längre högskoleutbildning, 
respektive anläggning och maskinoperatörer vardera utgör cirka 15% av 
sysselsättningen. Övriga 32% av sysselsättningen fördelas på övriga fyra kategorier.  

 
Figur 4: Fördelning av yrkeskategorier summerat 2002-2013. Notera att cirka 100 

personer med militärt arbete inte är inkluderade 
 
För att kunna säga något om huruvida Skellefteå är specialiserad inom något särskilt 
yrke och vidare hur unik dessa specialiseringar är, visar Figur 5 ett så kallat 
occupation-space (yrkesrum) för Sverige. Detta bygger på tre huvudsakliga principer.  

1. Specialisering: En region är specialiserad inom ett yrke om den relativa 
storleken (andelen i regionen) är högre än yrkets relativa storlek i övriga riket. 
Det är med andra ord en form av lokaliseringskvot som speglar relativ 
specialisering.  

2. Kompetensrelation: Ju närmare två yrken är varandra, desto större 
sannolikhet är det att en person kan byta yrke mellan de två närliggande 
noderna. Detta bygger på en uppskattning av yrkesrörlighet i hela den svenska 
ekonomin 2002-2013 där högre än förväntade personflöden mellan två yrken 
givet deras storlek klassas som kompetensmässigt lika varandra (Neffke m.fl. 
2017). Regioner med specialiseringar av näraliggande yrken kan därmed sägas 
ha en tydlig kompetensprofil jämfört med andra regioner som också främjar 
överflyttning mellan yrken allt eftersom regionen kompetensprofil 
diversifieras. 
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3. Komplexitet: Ju större respektive nod är desto mer komplext är yrket. Det vill 
säga, ju mer ovanligt är det att en region är specialiserat inom just det yrket i 
relation till antalet yrkesspecialiseringar i regionen (Balland & Rigby 2017). 
Den senare aspekten är nödvändig för att undvika strikt geografiska 
betingelser avgör om det finns en specialisering eller inte. Ett teoretiskt 
extremfall på detta kan vara en nation med endast en kuststad. Per definition 
skulle då alla yrken kopplad till havstransporter återfinnas där.   

 
Som återspeglas i Figur 5, där varje linje mellan två yrken visar kopplingen till andra 
yrken, finns det mer eller mindre starka kopplingar mellan alla yrkeskombinationer. 
Dock kan vi se att exempelvis yrken som börjar på 8 (anläggning och 
maskinoperatörer) samt 7 (bygg och konstruktion) tenderar att koncentreras i nedre 
delen av nätverket medan yrken med krav på universitetsexamen återfinns i den övre 
delen. Det är alltså två tydliga segment av arbetsmarknaden. Det mest komplexa yrket 
är författare och andra kreativa yrken (245) som är en verksamhet väldigt få, och 
samtidigt väldigt diversifierade regioner (med många specialiseringar), är 
specialiserade inom. Andra komplexa yrken är exempelvis ekonomer och 
personaladministratörer (241), dataspecialister (213), bild-, ljud- och sjukhustekniker 
(313) samt civilingenjörer och arkitekter (214).    

 
 

Figur 5. Sveriges yrkesstruktur 2002-2013. Respektive nod är färgad efter 
respektive yrkeskategori 
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I figur 6 projiceras den svenska yrkesstrukturen på Stockholm (vänster), Umeå 
(mitten) och Skellefteå (höger) med samma färgsättning som i figur 5. Här blir det 
tydligt att en stor och diversifierad region som Stockholm dels har fler 
yrkesspecialiseringar (fler noder är ”tända”), men också att de tenderar att vara mer 
komplexa (större genomsnittlig storlek på de tända noderna). Umeå, och framförallt 
Skellefteå, har betydligt färre specialiseringar och dessa specialiseringar tenderar 
också att i högre utsträckning vara specialiseringar som också återfinns i andra 
regioner. Nere till höger finner vi exempelvis en tydlig kompetensstruktur kring 
maskinoperatörer för, bland annat, metall- och mineralhantering (821), gummi- och 
plastindustri (823). Även olika former av processoperatörer är tydligt närvarande. 
Exempelvis vid stål- och metallverk (812), trä- och papper (814) trävaruindustri (824), 
men också montörer (828), fordons och maskinförare (832, 833), 
malmförädlingsoperatörer (811) och mekaniker och reparatörer (723, 724, 731) samt 
gjutare och plåtslagare 721). Övriga yrken i denna kompetensstruktur är exempelvis 
grovarbetare inom bygg och anläggning (931) samt övriga fabriksarbetare (932) som 
inte kräver några särskilda förkunskapskrav.  
 
 

 
 

Figur 6. Yrkesstrukturen i Stockholm (vänster), Umeå (mitten) och Skellefteå 
(höger) 2002-2013 

 
Nära dessa industriellt betonade specialiseringar ligger exempelvis ingenjörer och 
tekniker (311)i uppe till höger som utgör det tredje största yrket i kommunen (efter 
restaurang och butikspersonal) medan övriga yrkesspecialiseringar som kräver någon 

                                                
i Inkluderar ingenjörer och tekniker inom industri, logistik och produktion (3111), bygg och anläggning (3112), elektronik (3113), 
maskinteknik (3114), kemi och kemiteknik (3115), gruvteknik och metallurgi (3116), GIS- och kartingenjörer (3117), övriga ingenjörer och 
tekniker (3119). 
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form av högskoleexamen framförallt rör mer generiska yrken som lärare (232, 233, 
234), förskole och fritidspersonal (331, 346), sjukvårds- och omsorgspersonal (322, 
323, 513).   
 
Vid en snabb jämförelse mellan Umeå och Skellefteå är Skellefteå specialiserad inom 
yrken med relativt låg komplexitet (genomsnitt 3,6 av max 100 jämfört med Umeås 
genomsnitt på 9,6 och Sverigemedlet på 13,6). Den mest komplexa 
yrkesspecialiseringen i Skellefteå är finmekaniker (731), samtidigt som 
maskinoperatörer inom metall och mineralbehandling är det allra mest generiska 
yrket som har lägst komplexitet. Det går att jämföra med Stockholm som i princip 
saknar specialisering av yrken i nedre högra hörnet. 
 
Genom att lyfta fram yrken som Skellefteå idag inte är specialiserade inom (som 
naturligtvis ändå kan finnas i regionen), men som har starkast kompetensrelation till 
nuvarande specialiseringar, kan det ge en inblick i framtida yrkesspecialiseringar. Som 
nämndes i inledningen tenderar ekonomier på både nationell och regional nivå att 
diversifieras i verksamheter som är kraftigt inbäddade i regionen (Hidalgo m.fl., 2007: 
Neffke m.fl., 2011; Elekes & Eriksson 2019). Det vill säga, verksamheter (eller yrken) 
som delar liknande resurser (i detta fall kompetenser) men som inte är lika 
välrepresenterade i regionen, har större chans att växa då det finns möjlighet för redan 
existerande arbetskraft att tjäna som en källa för den det växande yrket då rörligheten 
av personer mellan yrkena är högre än förväntat. Det blir alltså en källa för potentiell 
kompetensförsörjning som verkar åt båda hållen. Då ett redan specialiserat yrke får 
fler kompetensmässigt relaterade yrken i regionen så kan även 
kompetensförsörjningen till detta nyckelyrke förbättras.  
 
Tabell 1 redovisar de 10 yrken som är starkast kompetensmässigt kopplat till 
Skellefteås yrkesspecialiseringar 2002-2013. Det är alltså yrken som inte är markerade 
i figur 6, men som ligger nära de markerade yrkena (se figur 5). Som går att utläsa i 
tabellen (där yrkena är sorterade efter hur komplexa de är, eller ovanligt det är att finna 
dessa yrkesspecialiseringar) är det framförallt yrken relaterat till process- eller 
maskinoperatörer som är de kompetensmässigt näraliggande yrkena där stor 
diversifieringspotential finns.      
 



 
 

 

13 

 
Tabell 1: De 10 yrken som Skellefteå inte är specialiserad inom med starkast 

kompetensrelation till existerande specialiseringar rankade efter grad av komplexitet 

Yrke Kod Komplexitet 
Godshanterare och expressbud 933 16,49 
Processoperatörer, kemisk basindustri 815 13,22 
Processoperatörer, glas och keramiska produkter 813 8,01 
Maskinoperatörer, kemisk-teknisk industri 822 5,59 
Renhållnings- och återvinningsarbetare 915 3,85 
Maskinoperatörer, grafisk industri, pappersvaruindustri 825 3,63 
Medhjälpare inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske 921 3,49 
Handpaketerare och andra fabriksarbetare 932 3,35 
Industrirobotoperatörer 817 1,93 
Övriga maskinoperatörer och montörer 829 1,74 

 
Sammantaget kan vi alltså dra slutsatsen att Skellefteås yrkesstruktur för perioden 
2002-2013 kännetecknas av en tydlig industriell karaktär där kommunen (jämfört 
med övriga regioner) är relativt specialiserad inom en rad maskin- och 
processoperatörsyrken samt ingenjörer. Det är också inom dessa områden som den 
största potentialen för framtida diversifiering och breddning av den regionala 
kompetensstrukturen återfinns.   
 

Tabell 2: Fördelning av inflyttares yrken jämfört med befintlig befolkning (2002-
2013). Gråmarkerade yrken är mer sällsynta, medan vita yrkesgrupper är relativt mer 

vanliga bland inflyttare 

Yrke Kvot 
9 Kortare utbildning eller intro 1,13 
4 Tjänsteman, administration 1,11 
5 Service-, omvårdnad & sälj 1,02 
6 Jordbruk, skog och fiske 1,01 
7 Bygg & konstruktion 0,99 
3 Universitetsutbildning 0,98 
8 Anläggning/maskinoperatör 0,97 
1 Ledarskapsposition 0,96 
2 Avancerad universitetsutbildning 0,95 

 
Om vi gör en grov jämförelse mellan de yrken som inflyttare till Skellefteå har jämfört 
med dem som redan finns i regionen för hela perioden 2002-2013 så kan det ge en 
fingervisning om vilka typer av yrken som kommunen attraherat över tid. I tabell 2 har 
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vi delat upp respektive yrke i den huvudsakliga yrkeskategorin (1-siffernivån) och 
respektive inflyttares yrkeskategori med dem som redan bor i Skellefteå. Den 
resulterande kvoten blir större än 1 om de inflyttades yrke är relativt överrepresenterat 
jämfört med befolkningen i stort.  
 
Bland de som flyttat in till Skellefteå (och även skrivit sig i kommunen) utgör 
yrkeskategori 9 (utan krav på särskild yrkesutbildning) den mest överrepresenterade 
kategorin tätt följt av tjänstemän och administratörer. Övriga två yrkesgrupper med 
relativ överrepresentation är service, omvårdnad och försäljning samt jordbruk, skog 
och fiske. Två av de mest tydliga yrkesspecialiseringarna i Skellefteå (bygg och 
konstruktion samt anläggning och maskinoperatör) är mindre vanliga yrken bland 
inflyttare. Det betyder med andra ord att en stor del av arbetskraften från dessa 
specialiseringar försörjs av ett mer lokalt arbetskraftsutbud även om så klart migranter 
också har dessa yrken. Utöver de två första yrkesgrupperna bär det dock noteras att 
skillnaderna är små och alla är relativt nära 1.   
    

Tabell 3: De vanligaste yrkena bland inflyttare till Skellefteå (2002-2013) 

Yrkeskod Namn N % 
513 Hovmästare, servitörer och bartendrar 4760 13,79 
522 Butikspersonal 2357 6,83 
341 Behandlingsassistenter och pastorer 1378 3,99 
832 Bil-, motorcykel och cykelförare 960 2,78 
311 Ingenjörer och tekniker 895 2,59 
913 Köks- och restaurangbiträden 830 2,40 
712 Takmontörer, golvläggare och VVS-montörer m.fl. 765 2,22 
713 Målare, lackerare och skorstensfejare m.fl. 738 2,14 
912 Tvättare, fönsterputsare och övriga rengöringsarbetare 708 2,05 
419 Övrig kontorspersonal 684 1,98 
422 Resesäljare, kundtjänstpersonal och receptionister m.fl. 583 1,69 
833 Lastbils- och bussförare 568 1,65 
512 Kockar och kallskänkor 493 1,43 
122 Personal- och HR-chefer 480 1,39 
233 Gymnasielärare 471 1,36 
213 Biologer, farmakologer och specialister inom lant- och skogsbruk 452 1,31 
323 Terapeuter inom alternativmedicin 443 1,28 

  17565 50,88 
 
En mer detaljerad bild över vilka yrken de inflyttade till Skellefteå har under perioden 
2002-2013 redovisas i tabell 3. Följande 17 yrken står för drygt hälften av alla 
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inflyttares yrken under perioden och det är framförallt restaurang och butikspersonal 
som dominerar även om ingenjörer och tekniker också är relativt vanliga. Det är rimligt 
att anta att många av dessa inflyttare som kräver någon form av högskolekompetens 
har genomfört en utbildning någon annanstans (exempelvis vid universitet) och sedan 
återvänt till Skellefteå. I en studie av examinerade studenters flyttmönster från Umeå 
universitet visar exempelvis Eklund m.fl. (2019) att Skellefteå är den näst vanligaste 
kategorin bland flyttare från Umeå när det gäller utbildningar inom IKT, men även 
lärare och sjukvårdspersonal. Det finns med andra ord en tydlig koppling mellan att 
först studera (och kanske börja arbeta) i Umeå, för att sedan återvända till Skellefteå. 
Mer om detta kommer längre fram i rapporten.     
 
Innan vi fortsätter med att i detalj studera migrationsmönster i relation till Skellefteå 
måste vi kortfattat presentera hur vi definierat regionerna. Det är ständigt en 
avvägning mellan en hög detaljnivå (tex kommuner) och möjligheten att representera 
olika geografier. För att underlätta analysen och även kunna skapa kommunicerbara 
resultat har vi i huvudsak utgått från NUTS2-regioner. Som redovisas i figuren nedan 
består Sverige av 8 NUTS2-regioner. Det är naturligtvis en väldigt grov kategorisering 
av geografin, men det ger ändå en fingervisning om inflyttares ursprung.  

 
Figur 7: Svenska NUTS2-regioner. Källa SCB (2019) 
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Figur 8: Yrkesfördelning bland inflyttare till Skellefteå 2002-2013. Notera att 

summan inte uppgår till 100% då militärer inte redovisas.  
 

  
Figur 9: Yrkesfördelning bland återvändare (födda och boende i Skellefteå vid 17 års 

ålder) till Skellefteå 2002-2013. Notera att summan inte uppgår till 100% då 
militärer inte redovisas.  

 
När vi jämför olika yrkeskategoriers geografiska ursprung för perioden 2002-2013 ser 
vi en tydliga skillnader mellan regioner. Från Stockholm, Småland och Östra 
Mellansverige utgör relativt höga andelar av inflyttarna av personer i 
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ledningsfunktioner eller i yrken med krav på universitetsutbildning samtidigt som en 
relativt stor del av personer från Stockholmsregionen är administratörer och 
tjänstemän. Från Västsverige är det framförallt personer inom service och handel 
medan inflyttare från Mellersta Norrland och Norra Mellansverige har yrken inom 
bygg och konstruktion samt anläggning och maskinoperatörer. Med andra ord, olika 
kompetenser har sitt ursprung i olika regioner så beroende på vilka typer av 
kompetenser som eftersöks kan olika regioner vara särskilts viktiga. Här bör vi dock 
notera att dessa andelar rymmer olika storheter. Cirka 86% av alla inflyttare kommer 
året innan flytten från Norra Norrland vilket gör att denna region är den enskilt 
viktigaste källan för kompetensförsörjning utanför Skellefteå följt av Stockholm (6%) 
och Västsverige (2%). Från övriga regioner är det endast några hundratal som kommit 
från respektive region under 10-årsperidoen.  
 
Figur 9 redovisar yrken och ursprungsregion för de knappa 5000 hemvändarna (de 
som har Skellefteå som födelseort samt bostadsort vid 17 års ålder som flyttat, men 
sedan återvänt). Bland dessa personer är det betydligt vanligare att ha yrken inom bygg 
och konstruktion (7), anläggning eller maskinoperatörer (8) samt övriga yrken utan 
krav på särskild utbildning (9). Det gäller främst återvändare från norra Sverige samt 
Sydsverige. Jämfört med alla inflyttare är det bet betydligt ovanligare att hemvändarna 
har yrken som kräver universitetsutbildning. Det är främst från Övre Norrland, men 
även från Stockholm, som högutbildade återvändare är vanligt förekommande. I övrigt 
dominerar service, omvårdnad och handel från Storstadsområdena.  
 
Då en stor del av de dryga 34 000 inflyttarna till Skellefteå sedan 2002 kommer från 
Övre Norrland vi i de kommande analyserna som tittar på flyttsekvenser delat in Övre 
Norrland i två separata kategorier. Dels Övriga Västerbotten som totalt utgör drygt 
hälften av alla inflyttares ursprungsregion, och dels Övriga Övre Norrland som utgör 
ytterligare cirka 35% av alla inflyttares tidigare boenderegion (se figur 10). Bland 
hemvändare är den lokala dimensionen inte lika tydlig. Drygt 50% kommer från Övre 
Norrland varav cirka 33% kommer från Övriga Västerbotten. Ungefär lika många 
personer kommer från Stockholm som från Övriga Övre Norrland. Med andra ord är 
det en tydlig skillnad på både ursprung och kompetens mellan inflyttare generellt och 
hemvändare.  
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Figur 10: Fördelning av inflyttare till Skellefteå under perioden 2002-2016. 

 
Dessa siffrors kraftigt lokala karaktär ligger i linje med tidigare studier av svensk 
arbetskraftsrörlighet (tex Eriksson & Rodriguez-Pose 2017) som visar att de största 
migrationsströmmarna går mellan mindre regioner och det närmaste regionala 
centrat, inte till exempelvis storstadsregionerna. Dock kan ett regionalt centra verka 
som en språngbräda för framtida migration mot storstäderna, framförallt om den 
första flytten är kopplad till högre utbildning (Rehak & Eriksson 2019). 
 
Hur ser då flyttkedjorna ut för dem som någon gång flyttat från Skellefteå? För att 
kunna svara på den frågan har vi ur datat valt ut fyra kohorter som lämnat Skellefteå 
1990, 1995, 2000 respektive 2005 för att sedan följa dessa personers flyttsekvenser 10 
år framåt. Dessa grupper utgör mellan 1200 och 1700 personer respektive kohort där 
den största gruppen är utflyttare år 2000 (Figur 11). 
 

 
Figur 11: Utflyttare från Skellefteå 1990-2005 
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Av dessa flyttare utgör en majoritet (90%) personer utan universitetsexamen även om 
en allt högre andel (ca 20%) av utflyttarna 2000 och 2005 har universitetsexamen. 15-
17% av dessa utflyttare är utlandsfödda och andelen med barn under 10 år har stadigt 
minskat sedan början av 1990-talet (från 20% till 10%). Av dessa totalt knappt 6000 
personer kan vi följa 5324 personer över en kommande 10-årsperiod. Figur 12 visar de 
olika sekvenserna som utflyttarna genomfört. Varje horisontell linje utgör 
flyttsekvensen för en person. Även om det är svårt att skönja några direkta mönster 
kan vi dra tre slutsatser av denna figur. Först, det är en relativt hög frekvens av 
omflyttning mellan regionerna, att Västerbotten och Övriga Övre Norrland 
tillsammans med Stockholm utgör tydliga destinationer, samt att en relativt hög andel 
av sekvenserna innehåller återflytt till Skellefteå (mörkgrön linje). 
 

  
Figur 12: Sekvensanalys av utflyttares fortsatta migration  

 
En graf för alla sekvenser visar för stor variation för att kunna ge någon överskådlig 
bild av flyttsekvenserna (av de 5325 möjliga sekvenserna av flyttar är det totalt 1628 
varav 1259 är helt unika sekvenser). Vi redovisar därför i Figur 13 de fem vanligaste 
sekvenserna. Dessa utgör cirka 25% av alla utflyttare och det är här tydligt att en flytt 
till resten av Västerbotten för att sedan stanna i Västerbotten (exklusive Skellefteå) 
dominerar följt av Stockholm, Övriga Övre Norrland, Östra Mellansverige och 
Västsverige.  
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Figur 13: De fem vanligaste flyttsekvenserna 
 

Ett annat sätt att belysa hur utflyttare från Skellefteå rör sig i geografin över tid 
redovisas i Figur 14. Här utgör varje horisontell linje en region och ju tjockare linjen är 
desto mer tid spenderas i den regionen. Vertikala linjer symboliserar här migration 
mellan regioner. Förutom att åter betona de fem vanligaste sekvenserna (som alla är 
fetmarkerade horisontella linjer) så kan vi här se att Skellefteå utgör en central not på 
den vertikala axeln. Det innebär att relativt många någon gång återvänder till 
Skellefteå. Däremot är det exempelvis få som flyttar till exempelvis Stockholm för att 
sedan flytta vidare till Västsverige (eller tvärtom) då det vertikala linjerna är relativt 
glesa mellan dessa regioner.    

 
Figur 14: Mellanregionala flyttmönster 
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Figur 15: Sekvenser för män respektive kvinnor (uppe), låg- respektive högutbildade 

(mitten) och svenskfödda respektive utlandsfödda (nere) 
 
När vi bryter ner dessa sekvenser i mindre grupper (figur 15) är det svårt att se några 
tydliga skillnader mellan exempelvis män och kvinnor och dem med låg respektive hög 
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utbildning (universitetsexamen). Dock är det tydligt att bland dem som saknar hög 
utbildning (eller erhåller högre utbildning under tioårsperioden) är det vanligare att 
återvända till Skellefteå (37%) medan det sällan är fallet för personer med 
universitetsexamen (22%). Bland den lilla grupp som är utlandsfödda är det endast 
cirka 14% som återvänder (att jämföra med 37% bland svenskfödda).   
 

 
Figur 16: Sekvenser för personer som aldrig återvänder (vänster) och de som någon 

gång återvänt (höger)  
 
Avslutningsvis kommer vi fokusera särskilt på de grupper som återvände till Skellefteå. 
Figur 16 redovisar först sekvenserna för dem som aldrig återvände till Skellefteå (ca 
63% av de totala antalet utflyttare under hela perioden). Det är framförallt personer 
som flyttat till Övriga Västerbotten (totalt 2191 eller 41% har sin första observation i 
Övriga Västerbotten varav Umeå utgör 75%) som aldrig återvänder tätt följt av 
Stockholm, Övriga Övre Norrland samt Västsverige. Av de resterande cirka 1900 
observationerna återvänder dessa någon gång till Skellefteå. Det är framförallt 
personer från Västsverige och Västerbotten som återvänder.   
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Figur 17: Sekvenser för personer som återvänt men sedan lämnat (vänster) och de 

som återvänt och stannat (höger)  
 
Figur 17 detaljstuderar gruppen återvändare ytterligare genom att separera de cirka 
600 personer som återvänt men igen lämnat Skellefteå från de cirka 1200 som återvänt 
och stannat kvar. Den första gruppen är väldigt heterogen och innehåller en rad olika 
flyttsekvenser. Dock är det tydligt att även här dominerar in och utflytt till och från 
övriga Västerbotten. 

 
Figur 18: Regional fördelning av tidigare region bland stannare och ny region 

(destination) bland återflyttare 
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Som redovisas i mer detalj i figur 18 kommer ungefär 40% av återvändarna som 
stannat från övriga Västerbotten följt av Övriga Övre Norrland och Stockholm som 
vardera utgör cirka 15% av ursprungsregionerna för återvändande stannare. Bland 
återflyttare är det främst Övriga Västerbotten samt Stockholm som de flesta flyttar 
vidare till när de återigen lämnat Skellefteå.   
 
En viktig fråga i relation till återvändare är huruvida det är lägre chans att återvända 
om en person flyttat mer än en gång (tex först till Umeå och sedan till Stockholm) än 
om de flyttat endast en gång. I figur 19 redovisar vi därför det genomsnittliga antalet 
regioner (exkluderat Skellefteå) för personer i de olika flyttkategorierna. Det maximala 
antalet unika regioner en person bor i under de tio år vi följer dem är 6. Det är dock 
enstaka extremfall då medlet för hela gruppen utflyttare är 1,77. Det är framförallt 
personer som aldrig återvänder som tenderar att flytta till en region och sedan stanna 
kvar i den (se även figur 13 med de vanligaste sekvenserna som alla innehåller en 
region). Återvändarna har något högre medel och det är då främst återvändare som 
flyttar vidare som i genomsnitt nästan har bott i 3 olika regioner. Vi kan därför dra 
slutsatsen att återflytt inte i sig minskar möjligheten att återvända till Skellefteå. 
 

 
Figur 19: Genomsnittligt antal unika regioner bland de olika flyttkategorierna 

 
Figur 20 redovisar varifrån återvändare som flyttat en respektive två gånger innan de 
återvänder till Skellefteå kommer ifrån. Än en gång kommer majoriteten från Övriga 
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Västerbotten följt av Övriga Norra Norrland och Stockholm. Dock bör det noteras att 
det är något fler av de som flyttat två gånger som har sitt ursprung i Övriga Norra 
Norrland, Västsverige och Mellersta Norrland medan det exempelvis är troligare att en 
person återvänder direkt från Stockholm jämfört med om Stockholm är den andra 
regionen de bor i efter att ha lämnat Skellefteå. Det hypotetiska exemplet på någon 
som först flyttar till Umeå för studier för att sedan flytta till Stockholm för jobb pekar 
alltså på att chansen får återflytt minskar något.  
 

 
Figur 20: Regional fördelning av tidigare region bland återvändare som stannar 

kvar och som flyttat till en eller två gånger 
 
Slutligen redovisar tabell 4 några socioekonomiska attribut för respektive flyttkategori 
för visa eventuella skillnader mellan olika typer av flyttkategorier. Som nämndes 
tidigare är det inte särskilt stora skillnad er mellan män och kvinnor även om 
återflyttningsgraden är marginellt högre bland kvinnor. Det är även högre andelar 
svenskfödda och unga som återvänder jämfört med utlandsfödda och äldre 
åldersgrupper. Jämfört med kohorten som lämnade Skellefteå i samband med 
lågkonjunkturens tidiga 1990-tal har både kohorten 1995 och 2000 betydligt högre 
återflyttningsgrad. Dock sjunker den igen för 2005-kohorten vilket i ljuset av 
lågkonjunkturen 2008/9 sammantaget pekar på att återflyttningen kan vara påverkad 
av konjunkturläget: Det är relativt fler som återvänder om de lämnat i Skellefteå under 
högkonjunktur jämfört med i en (inledande) lågkonjunktur. Om vi bryter ner dessa 
siffror något ytterligare för att se om sammansättningen av återflyttare förändrats över 
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tid, är det mycket svårt att se några tydliga mönster. Dock är det något högre andel 
män som återvänder och stannar kvar under de senare åren medan kvinnor i högre 
uträckning återvänder och flyttar vidare. Det är också något högre andel högutbildade 
som återvänder under 2000-talets kohorter jämfört med 1990-talets.  
 

Tabell 4: Deskription av personer i de olika flyttkategorierna 

 
Alla 

utflyttare 
Aldrig 

återvänt 
Alla 

återvändare 
Återvänt 

och lämnat 
Återvänt 

och stannat 
Kvinnor 50,1% 50,0% 50,3% 50,1% 50,3% 
Svenskfödda 87,3% 83,3% 94,8% 93,7% 95,4% 
Hög utbildning 14,7% 17,4% 9,6% 7,3% 10,8% 
Barn under 10 år 14,3% 16,8% 9,6% 7,5% 10,8% 
16-25 år 54,5% 46,9% 68,7% 74,8% 65,4% 
26-35 år 25,2% 27,8% 20,5% 15,6% 23,1% 
36-65 år 18,6% 23,0% 10,4% 9,2% 11,0% 
65+ 1,7% 2,3% 0,5% 0,5% 0,5% 

1990 20,7% 22,0% 18,3% 17,1% 19,0% 
1995 25,9% 26,7% 24,4% 28,0% 22,5% 

2000 29,0% 27,1% 32,7% 32,5% 32,7% 
2005 24,3% 24,1% 24,6% 22,3% 25,8% 

      
N 5324 3474 1850 642 1208 
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Sammanfattande diskussion 
Rapporten visar i korthet att liksom många andra kommuner visar Skellefteå 
tendenser att ha en åldrande befolkning. Även om andelen av den yngre befolkningen 
är relativt stabil är det framförallt gruppen 36-65 år som minskat över tid. Vi ser också 
en ökad andel män i kommunen jämfört med kvinnor samtidigt som kvinnorna 
generellt har lägre lönenivåer än männen.  
 
När det gäller den befintliga kompetensstrukturen, definierat som de yrken som finns 
i regionen idag, återfinns de tydligaste yrkesspecialiseringarna inom de huvudsakliga 
kategorierna anläggning och maskinoperatör (8) samt bygg och konstruktion (7). 
Jämfört med övriga regioner i Sverige är det alltså inom ett relativt tydligt industriellt 
kompetensområde som Skellefteå har en hög specialisering. Storleksmässigt (utan 
hänsyn till sammansättningen i övriga regioner) är det dock inom restaurang och 
handel som både många arbetar samt där många inflyttare har sina kompetenser. Dock 
är det tydligt att en relativt hög andel av inflyttarna till Skellefteå sedan 2002 jämfört 
med den befintliga arbetskraften antingen har yrken som inte kräver någon 
specialistkompetens, eller består av tjänstemän och personaladministration. De yrken 
regionen i huvudsak är specialiserad inom verkar inte utgöra ett typiskt yrke bland 
inflyttare. Med andra ord har den kompetensförsörjningen en tydligt lokal dimension. 
 
Vad gäller inflyttare kommer en klar majoritet från övriga norra Sverige, framförallt 
från övriga Västerbotten. Utöver detta kommer inflyttare med olika kompetenser 
beroende på vilken region de flyttar från. Personer med yrken som kräver 
universitetsexamen (inklusive chefer) kommer framförallt från Stockholmsregionen. 
Detta är särskilt tydligt vad gäller tjänstemän och olika former av administratörer. Mer 
industriellt kopplade yrken (tex anläggning-, process- och maskinoperatörer) kommer 
i högre utsträckning från norra eller mellersta Norrland. Detta är särskilt tydligt bland 
hemvändare som jämfört med inflyttare från andra regioner i högre utsträckning har 
mer industriellt kopplade yrken, särskilt om de kommer från norra Sverige. Från södra 
Sverige (framförallt Stockholm och Västsverige) dominerar hemvändare som jobbat 
inom service och handel. Beroende på vilka kompetenser som eftersöks kan därmed 
olika områden vara lämpliga källor för ny kompetens och det är en viss variation 
mellan inflyttare generellt och hemvändare.  
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När vi slutligen följt utflyttare från Skellefteå över tid finner vi att ungefär en fjärdedel 
flyttar ut från Skellefteå och sedan blir kvar i den regionen de flyttat till under 
kommande 10 år. Det gäller framförallt personer i övriga Västerbotten, men också 
Stockholm, Övriga Övre Norrland samt Västsverige och Östra Mellansverige. Det går 
inte att se några tydliga skillnader mellan mäns och kvinnors fortsatta flyttmönster. 
Däremot är det tydligt att högutbildade och utlandsfödda i mindre utsträckning 
återvänder till Skellefteå när de väl flyttat. Drygt en tredjedel av de som flyttat från 
Skellefteå återvänder någon gång under kommande tioårsperiod. Det gäller främst 
personer som flyttat till övriga Västerbotten eller till Västsverige. Dock är graden av 
återkommande flytt bland dessa personer relativt hög (ungefär en tredjedel) och av de 
som stannar kvar i Skellefteå efter att ha flyttat tillbaka är det framförallt personer som 
bott i Övriga Västerbotten men också i Övriga Övre Norrland eller Stockholm (totalt 
69% av alla återvändande stannare). Det är en marginell överrepresentation av 
kvinnor, svenskfödda och personer under 35 år bland de återvändande stannarna även 
om andelen män ökar kraftigt under de senaste åren. Bland återvändarna som än en 
gång lämnar Skellefteå för en annan region, sjunker andelen migranter till Övriga 
Västerbotten och det är framförallt storstadsregionerna (främst Stockholm) som ökar 
sin mottagarandel.    
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