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Inledning – Regionordförandena har ordet
Unionen är Sveriges största fackförbund för tjänstemän inom den privata sektorn. 
I våra tre nordligaste regioner (Norrbotten, Västerbotten och Mellannorrland) 
finns drygt 36 000 av dessa medlemmar.

36 000 medlemmar som valt att leva och verka här trots långa avstånd, stora utma-
ningar och en ofta felaktig bild av vår del av landet.

Det finns många bilder av Norrland och även av norrlänningar i allmänhet. Genom 
denna rapport vill vi visa verkligheten och de otroliga saker som händer här varje dag.

Medlemmarna finns representerade inom flera olika näringar och har både högre 
och lägre utbildningar, vi har även en hög andel medlemmar som både driver eget 
företag samt innehar anställning så kallade kombinatörer, något som är extra vik-
tigt för just landsbygdens överlevnad.

Samtidigt har medlemmarna spetskompetens om hur det är att leva och verka i 
denna del av landet. De vet att vissa företag här inte satsar lika stort på kompetens-
utveckling med hänvisning till att de långa avstånden gör det för dyrt för företagen, 
och att kvinnor har det tuffare både vad det gäller att få lika lön för lika arbete 
och att kunna klättra på karriärstegen. Men medlemmarna vågar också ifrågasätta 
detta och kräva en förändring. 

Unionens tre nordligaste regioner har gemensamt arbetat fram denna rapport för 
att visa på de likheter och olikheter som finns i Norrland. Vi är inte en homogen 
grupp utan de likheter man kan se hänger snarare ihop med inland kontra kusten 
och stad kontra landsbygd. En förteckning över alla medverkande förtroendevalda 
finns längst bak i rapporten.

Visst finns det utmaningar men för oss som bor och verkar här är inte dessa utma-
ningar oövervinnerliga utan snarare en anledning att kavla upp ärmarna och visa på 
alla möjligheter som finns i den del av landet som idag har störst andel skog och natur.

Norrland bär en stor del av landets framtid och framtida utveckling på sina axlar både 
vad det gäller basindustrin, turism och IT. Här finns en generell anda om att tänka 
utanför boxen och att själv engagera sig för att skapa det samhälle man vill leva i.

Låt denna rapport hjälpa dig som läser att se allt detta och hur vi gemensamt kan 
skapa ett ännu bättre Sverige där alla människor är lika viktiga och värdefulla för 
landets tillväxt.

Norrland i januari 2017

Stig Boman  Sonja Johansson  Susanne Persson
Ordförande  Ordförande  Ordförande
Region Västerbotten Region Norrbotten Region Mellannorrland



4

Innehåll
Unionens syn på Norrland ............................................................................................................................................................... 5

Unionen i Norrland .................................................................................................................................................................................7

Norrland – en statistisk överblick ................................................................................................................................................8

Ett brett näringsliv ................................................................................................................................................................................. 11

 Basindustrin ...................................................................................................................................................................................... 11

 En framgångsrik tillverkningsindustri ................................................................................................................................13

 Regionen avgörande för svensk energiproduktion ..................................................................................................15

 Blomstrande besöksnäring och växande tjänstesektor .......................................................................................16

Nya tillväxtmöjligheter .......................................................................................................................................................................18

 Digitalisering – fördel Norrland ..............................................................................................................................................18

 Nya och växande företag ...................................................................................................................................................... 20

 Bättre för kombinatörerna ...................................................................................................................................................... 22

Stärk grundförutsättningarna för tillväxt ...............................................................................................................................24

 Befolkning .........................................................................................................................................................................................24

 Ta tillvara kvinnornas kompetens ...................................................................................................................................... 25

 Infrastruktur .................................................................................................................................................................................... 26

 Bostäder ........................................................................................................................................................................................... 28

 Livslångt lärande ......................................................................................................................................................................... 29

 Förnyelse och forskning ...........................................................................................................................................................31



4 5

Unionens syn på Norrland 
Norrland, i denna rapport definierad som Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och 
Jämtlands län1, är en bra region att verka och att bo i. Norrland är en region med stor till-
växtpotential tack vare sina enorma tillgångar i form av råvaror, kompetens, orörd natur och 
en bra miljö att leva och verka i. Det är ett område med stora och positiva olikheter, men för 
vilken vi i Unionens olika regioner har en gemensam tillväxtvision. 

Norrland har resurserna och viljan. Här finns basen i form av ett brett näringsliv som 
sträcker sig från gruvnäring och energiproduktion, över tillverkningsindustrin till en snabbt 
växande besöksnäring, nya och unika tjänstesektorer som serverhallar och rymdforskning. 
Få andra regioner i landet utanför storstäderna kan uppvisa denna bredd och mångfald. Hur 
Norrlandsregionen utvecklas är därmed viktigt för hela Sverige.

Globaliseringen, digitaliseringen, nödvändigheten att ställa om till en miljömässigt hållbar 
utveckling och urbaniseringen skapar nya utmaningar, men minst lika många – om inte fler 
– nya möjligheter. Varu- och tjänsteproduktionen blir i allt högre grad två sidor av samma 
mynt. Småföretag blir allt viktigare för jobbskapandet och tillväxten.  Kunskapskraven i 
näringslivet ändras snabbt. 

Politiker och andra beslutsfattare behöver också hantera de utmaningar som finns just för 
Norrland. Till dem hör en långsam befolkningsökning och jämfört med riket i stort en äldre 
befolkning med en formellt något lägre utbildningsnivå2, även om skillnaderna inom regionen 
är stora. En följd av detta är att regionen har stora pensionsavgångar. Det kan innebära pro-
blem vad avser till exempel tillgången på kompetent arbetskraft, men är samtidigt en möjlig-
het för en framgångsrik integration för nyanlända till Sverige och på arbetsmarknaden. Norr-
land behöver inflyttning. 

De stora avstånden medför att infrastrukturen är oerhört viktig, det gäller både den fysiska 
och den digitala. Andra utmaningar är att förbättra möjligheterna för att kombinera före-
tagande och anställning, samt att skapa möjlighet för fler företag att vilja och kunna växa. 

Politiken måste främja en innovationsdriven näringspolitik. Tillväxtagendan tar sikte på sats-
ningar som bygger upp och sprider kunskaper, skapar möjligheter till livslångt lärande och 
underlättar företagandet. Samtidigt måste den ha en grund även i de traditionella näringarna 
och säkerställa att dessa har internationellt konkurrenskraftiga förutsättningar. Andra viktiga 
inslag är investeringar i transportinfrastruktur, bredband och bostadsbyggande i samklang. 
Den snabba strukturomvandlingen medför att frågan om de yrkesverksammas kompetens 
och kontinuerliga kompetensutveckling blir en av de avgörande frågorna.

Vår vision är tydlig. Ett Norrland med fler och bättre jobb, med hållbar tillväxt base-
rad på innovationer, forskning och företagande. Ett Norrland med möjligheter för de 
anställda att utvecklas kontinuerligt och att bidra med sin kunskap och sin förmåga till 
hela samhällets positiva utveckling. 

Vart utvecklingen tar vägen kan ingen idag med säkerhet säga. Gamla jobb, liksom gamla 
företag kan komma att försvinna, men nya kommer att växa fram. Det vi vet är att vi behöver 
system och regler på både nationell, regional och lokal nivå som skapar bra förutsättningar 
så att regionen kan ta vara på alla de möjligheter som finns här. 

1 Dessa två län innefattas av Unionen Mellannorrland.
2 Regionen har totalt sett något färre med endast förgymnasial utbildning, men fler med kortare gymnasieutbild-

ningar än 3 år. Det är dock betydande skillnader inom regionen där Västerbotten har färre med lägre utbildning 
än landet i stort. Man kan också konstatera att Östersund, Umeå och Luleå har en högre andel högskoleutbil-
dade än riket i genomsnitt. 
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Unionen vill framför allt peka på för att få ett bättre arbetsliv och bättre arbets-
marknad i Norrland:

 • Livslångt lärande och kompetensutveckling.

 • Mer av regionens värdeskapande måste komma regionen till del i form av ökade 
resurser.

 • Sverige behöver en fungerande regionalpolitik.

 • Samverkan mellan näringslivet, ideella och offentliga sektorn vad avser innova-
tioner, hållbarhet, stödsystem, utbildning och forskning.

 • Lokalt förankrade företag viktiga för tillväxt och sysselsättning.

 • Mer företagande – inte minst bland unga, kvinnor och nyanlända.

 • Effektiv infrastruktur – både fysisk och digital.

 • Tillgång på bostäder, inte minst hyreslägenheter.

 • Konkurrenskraftig tillgång på energi och kapital.

 • Ta till vara kvinnors kompetens genom ett strategiskt jämställdhetsarbete på 
alla plan.

 • Fungerande vård, skola och omsorg i hela regionen.

 • Sprid rätt bild av regionen som kreativ och med stora tillväxtmöjligheter – både 
till individer och företag.

Möjligheterna är enorma. Målet med denna rapport är att dela vår vision av ett 
växande och framgångsrikt Norrland. Vi vill diskutera hur tillväxtmöjligheterna 
bättre kan tas till vara för hela regionen. 
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Diagram 1 
Unionens medlemmar per sektor

Unionen i Norrland
Unionen är Norrlands överlägset största fackförening i det privata näringslivet. Vi 
har cirka 36 400 medlemmar fördelade över hela näringslivet och i alla åldersgrup-
per. De ger genom sina skatter underlag för kommunal service och välfärd. Drygt 
40 procent är kvinnor och knappt 60 procent män, men den kvinnliga andelen ökar 
kontinuerligt. Medlemmarna är i hög grad avgörande för fortsatt konkurrenskraft 
och tillväxt. 

Vi kombinerar erfarenhet (8 procent av medlemmarna är 60 år eller äldre) med 
nytänkande (18 procent är under 30 år). Den enskilt största sektorn är Industri och 
teknik där drygt var fjärde medlem återfinns, följt av Handel samt Service och tjäns-
ter. Många av medlemmarna är verksamma i samma kommun som där de bor, men 
var fjärde medlem pendlar över en kommungräns mellan jobbet och arbetet. 
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Källa: SCB Regionfakta 2016

Diagram 2 
Bruttoregionprodukt per invånare 2014, 1000 kronor

Norrland – en statistisk överblick
Norrland kan beskrivas statistiskt på en rad olika sätt. I de fyra länen (Norrbotten, 
Västerbotten, Västernorrland och Jämtland) bor sammantaget knappt 900 000 per-
soner eller något mindre än 10 procent av rikets befolkning på en yta motsvarande 
omkring 53 procent av Sverige. Sysselsättningen uppgår till cirka 425 000 personer. 
Åldersstrukturen är generellt högre än Sverige i stort (befolkningen är äldre), och 
befolkningstillväxten under de senaste 15 åren har varit lägre än i landet som helhet. 
Skillnaderna inom regionen är dock stora, där framför allt ett antal inlandskommu-
ner förlorat befolkning. I kustområden, å andra sidan, ökar befolkningen och tillväx-
ten är stark. Drygt 400 000 av invånarna bor i städer. 

Regionens samlade bruttoregionalprodukt BRP (det vill säga förädlingsvärdet av det 
som produceras) uppgick 2014 till cirka 320 miljarder kronor, motsvarande drygt 
8 procent av rikets samlade produktion. Mätt per invånare var produktionen (för-
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Källa: SCB, Regionfakta, 2016

ädlingsvärdet) i Norrbotten högre än för riket i stort, för de tre övriga något under 
riksgenomsnittet. Mycket talar dock för att BRP-måttet underskattar värdet av vad 
regionen producerar, beroende på att fördelningen av förädlingsvärdena mellan till 
exempel produktionsplats, och eventuellt försäljningskontor i annat län påverkar sta-
tistiken. För Norrlands del innebär det att en del av det slutliga värdet, framför allt av 
gruv- eller energiproduktionen, redovisas utanför länet.

Den norrländska ekonomin kännetecknas av en större vikt för varuproduktion/indu-
stri jämfört med landet i stort, medan den offentliga förvaltningen är mindre (mätt 
som produktionsvärde/lönesumma). Skillnaden mellan länen i regionen är dock bety-
dande där det framför allt är Norrbotten som har en större andel i de varuproduce-
rande sektorerna, medan tjänstesektorn är i motsvarande grad mindre (diagram 3). 
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Arbetslösheten i regionen ligger totalt sett något lägre än riket i stort (diagram 4). 
Mätt enligt arbetskraftsundersökningarna hade tre av länen år 2015 lägre arbets-
löshet än riksgenomsnittet med Jämtland som klart bästa län. Västernorrland låg 
något högre än riksgenomsnittet. 
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Arbetslösheten 2015

 Källa: AKU
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Ett brett näringsliv 
Basindustrin 
Regionen har ett brett och diversifierat näringsliv där basindustrin, gruvorna, sko-
gen samt stål- och metallindustrin spelar en fortsatt viktig roll och bidrar med högt 
förädlingsvärde, exportinkomster, investeringar och innovationer. Gruvindustrin, 
skogssektorn samt stål- och metallindustrin svarar tillsammans för 20 000 – 25 000 
jobb i regionen. Till detta kommer all den indirekta sysselsättning de skapar genom 
sin roll som draglok för stora delar av tjänste-och transportsektorn. Tillsammans är 
därmed omkring 60 000 – 80 000 personer direkt kopplade till sektorn. 

Gruvorna 
2015 var cirka 6 000 personer direkt sysselsatta i gruvsektorn i Norrland, vilket är 
en dominerande andel av samtliga anställda i sektorn i Sverige. Sedan millennie-
skiftet har produktionen från de svenska gruvorna ökat kraftigt. De senaste åren 
har dock efterfrågan mattats av och priserna har sjunkit kraftigt, dels på grund av 
minskad efterfrågan från Kina, dels på grund av att utbudet av till exempel järn-
malm har ökat från bland annat Brasilien och Australien. Detta har lett till att ett 
större investeringsprojekt i regionen misslyckades och att andra lagts på is. Det 
senaste året har dock stålpriserna och marknaden åter stabiliserats. 

I den svenska berggrunden finns mineraler som utgör en stor del av Europas hög-
kvalitativa mineralfyndighetsreserver. Exempelvis har Sverige cirka 60 procent 
av Europas järnmalmsreserv. Sett till hur liten andel av tillgångarna vi utvinner 
finns en stor tillväxtpotential, där produktionen av järnmalm och andra mineraler 
skulle kunna ökas med två eller tre gånger jämfört med dagens produktion. Detta 
skulle i grova drag kunna skapa 7 000–10 000 nya arbetstillfällen direkt knutna 
till gruvverksamheten, och utöver det sannolikt mer än 15 000–30 000 indirekta 
arbetstillfällen.

Ett betydande bekymmer för många gruvföretag är bristen på arbetskraft. Enligt 
Arbetsförmedlingen upplever sex av tio gruvföretag svårigheter att rekrytera. 
Främst handlar det om ingenjörer, men bristerna är stora också på arbetarsidan. 
Rekryteringsbehovet förstärks av att branschen står inför stora pensionsavgångar. 
En del av problemet är det låga antalet sökande till gruvutbildningar.

Ett annat stort problem är att förhållandevis lite av det värde som sektorn ska-
par faktiskt kommer tillbaka till regionen. Utformningen av regelverket vad gäller 
stora delar av skattesystemet gör att företagens skatter i många fall inte alls kommer 
regionen till del eftersom de endast är statsskatter.
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Skogsindustrin
Skogsindustrin i Norrland sysselsätter direkt omkring 10 000 personer. Till detta 
kommer motsvarande några tusentals helårsarbeten i själva skogsbruket3, samt alla 
de som på olika sätt är underleverantörer till skogsindustrin. Sammantaget torde 
därmed cirka 30 000 – 50 000 personer vara direkt beroende av sektorn, även om 
alla dessa inte återfinns i Norrland. Också skogsindustrin har stor utvecklingspo-
tential. Norrland står för knappt hälften av den produktiva skogsmarken i landet, 
och den norrländska skogen har ett totalt sett högre värde än den norska oljan4.

Tillväxten i den svenska skogen är god och kunnandet högt. Sverige är världens 
tredje största exportör av papper, massa och sågade trävaror. Men, förändring i 
konsumtionsmönster påverkar pappersindustrin. Tidningsläsandet minskar och 
därmed även produktionen av den typen av papper. Å andra sidan ökar e-handeln 
behovet av förpackningar. 

Även intresset för träbaserade produkter väntas öka globalt. Orsaken är dels en 
strävan att utveckla förnyelsebara material och energikällor, dels högre konsum-
tion i tillväxtekonomierna. Förutom att öka avverkningen och att utnyttja råvaran 
bättre, exempelvis genom ökad återvinning, bör vi leda utvecklingen av nya inno-
vationer kopplade till skogen. På sikt finns en möjlighet att ersätta plast och andra 
icke förnyelsebara material. Det kräver stora forskningsinsatser. Som exempel på 
ledande skogsforskning i regionen kan nämnas att i Skellefteå finns forskningscen-
tra för förnyelsebara skogsmaterial, så kallad bioekonomi, som förhoppningsvis 
leder till innovationer och nya företag, och i Örnsköldsvik finns forskning inom 
specialcellulosa som används för textilmaterialet viskos. 

Stål- och metallindustrin
Stål- och metallindustrin i regionen sysselsätter mellan 3 000 – 4 000 personer. 
Även här är dock de indirekta effekterna stora via underleverantörer av varor och 
tjänster. Totalt sett torde den sektorkopplade sysselsättningen vara i storleksord-
ningen 10 000 personer, även om många återfinns i andra delar av Sverige. 

De svenska stål och metallindustrin har koncentrerat sig på kvalificerade stålsorter 
och produkter, varav drygt 80 procent exporteras. En fri utrikeshandel är således 
mycket viktigt för branschen. De norrländska företagen är idag starkt specialorien-
terade inom olika valda marknadsnischer.

Sveriges marknadsandel för stålförsäljning globalt ligger endast på runt tre pro-
mille, men om man ser på försäljning till de olika segment som svensk stålindu-
stri koncentrerar sig på, så är bilden en annan. Inom utvalda segment har svenska 
stålföretag betydande marknadsandelar och intar inom många nischområden en 
världsledande ställning. Företagen är därmed också oerhört viktiga för regionen ur 
ett forsknings- och innovationsperspektiv.

3 Dessa utförs dock i hög grad som deltidsarbeten, ofta vid sidan av det ordinarie arbetet.
4 Dagens samhälle, 2014-08-14.
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Ett generellt problem är att en betydande del av de värden som basindustrin och 
energiproduktionen skapar inte kommer regionen till del. Flera länder har infört 
gruv- och mineralskatter, medan det i andra länder finns exempel på att kommu-
nerna får behålla en del av intäkterna från beskattningen av industrianläggningar. 
En annan möjlighet vore att en del av energibeskattningen tillföll de orter där pro-
duktionen sker. Ett annat hinder är en på många platser bristfällig infrastruktur. 
Det minskar näringslivets konkurrenskraft, vilket slår kraftigt framför allt på indu-
stritunga län som de i Norrland. Det påverkar också arbetsmarknaden negativt.

Unionen anser 
För att skapa bättre tillväxtförutsättningar för gruvorna, skogsindustrin samt stål- 
och metallindustrin behövs:

 • En större del av det värde som basindustrierna och energiproduktionen genere-
rar måste komma regionen och kommunerna till godo. 

 • En utbyggnad av basindustrin måste vara långsiktigt hållbar och ske i samråd 
och balans med besöksnäringen och lokalbefolkning.

 • Säkerställ konkurrenskraftiga energikostnader och energiförsörjningstrygghet.
 • Infrastrukturen måste byggas ut, både den fysiska och den digitala. 
 • Säkerställ att utbildningen av tekniker och naturvetare är rätt dimensionerad.
 • Ge en riktigare bild av industrins framtida möjligheter, inte minst i samband 

med val av studieinriktning.
 • Se över avkastningskraven i de av staten ägda bolagen för att säkerställa nödvän-

diga framtidsinvesteringar.
 • Bidra till framväxten av kluster och satsa på forskning och innovationer inom 

basindustrin. 

En framgångsrik tillverkningsindustri
Med basen dels i regionens rika naturtillgångar, men också utifrån innovationer 
och uppfinningar har en bred tillverkningsindustri utvecklats i regionen. Många 
företags utveckling speglar också tydligt strukturomvandlingen i näringslivet, med 
ökat fokus på kärnverksamhet och med ett större inslag av utländskt ägande.

Totalt sett sysselsätter tillverkningsindustrin (exklusive skogsindustrin, gruvorna 
samt stål- och metallindustrin) omkring 30 000 personer i Norrland. Skulle vi ta 
hänsyn även till den indirekta sysselsättning dessa företag skapar i framför allt de 
tjänsteföretag som säljer till andra företag blir betydelsen den dubbla. Kopplingen 
mellan industrin och småföretagen i tjänstesektorn är således stark.

Tillgång till kompetens är avgörande för att industriföretag ska vilja investera i 
Sverige och att nya ska växa fram. I en globaliserad och digitaliserad värld blir detta 
en än viktigare konkurrensfaktor för Sverige. Tillgången på kompetens blir således 
allt mer avgörande.
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Digitaliseringen gör det möjligt att organisera, producera och leverera varor och 
tjänster på nya sätt och den snabba tekniska utvecklingen gör att spelplanen hela 
tiden förändras. Regionens industriföretag har möjlighet att skapa sig konkurrens-
fördelar genom exempelvis smarta fabriker och högt tjänsteinnehåll i sina produkter. 

Samtidigt innebär utvecklingen att både enklare och mer kvalificerade arbetsupp-
gifter kan rationaliseras bort och istället utföras digitalt. För att företag ska klara 
att ligga i framkant och för att personal inte ska sägas upp på grund av kompetens-
brist krävs gemensamma system för kompetensutveckling under hela arbetslivet. 
Utbildningssystemet måste vara riggat för att möta utvecklingen, både gällande 
utbildningsinnehåll och hur utbildningen är upplagd så att redan yrkesverksamma 
kan ta del av den.  

Därför måste en framgångsrik strategi för en fortsatt stark konkurrenskraft i indu-
strin, och att Norrland är attraktivt för investeringar, bygga på åtgärder för att 
säkerställa företagens kompetensförsörjning och möjliggöra kompetensutveckling 
hos dagens yrkesverksamma. 

Unionen anser 
För att skapa bättre tillväxtförutsättningar för tillverkningsindustrin i Norrland 
behövs: 

 • Stimulera till fler nätverk och kluster för forskning, utveckling och innovation 
i samverkan. 

 • Närmare samverkan mellan utbildningsväsendet och industrin, inte minst för 
att förändra bilden av industrijobb så att unga vill välja den typen av utbild-
ningar.

 • Säkerställ konkurrenskraftiga energikostnader och energiförsörjningstrygghet.

 • En väl fungerande infrastruktur, inkluderat en fungerande bostadsmarknad, för 
konkurrenskraft och attraktionskraft för industrin. 

 • Säkerställa att de små företagen finns med i de olika regionala satsningar som 
görs.

 • System för att ge möjlighet att finansiera livslångt lärande, kompetensutveckling 
och återkommande studier.
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Regionen avgörande för svensk energiproduktion
Norrland är avgörande för hela Sveriges energiproduktion. Regionens vattenkraft-
verk står för 80 procent av hela den svenska produktionen. Vattenkraften är relativt 
väl utbyggd men det finns en potential i effektivisering av befintliga verk, att ny 
teknik används och en ökad användning av småskaliga kraftverk. Vattenkraften 
kommer att vara fortsatt oerhört viktig för hela Sveriges energiförbrukning, inte 
minst eftersom den kan regleras och därmed lagras till skillnad från en del andra 
energikällor. Det är därvidlag viktigt även med möjligheten till småskalig vatten-
kraftsproduktion.

Vindkraften har de senaste åren byggts ut kraftigt bland annat i Norrland och pro-
jektering av nya vindkraftparker pågår. Norrland stod 2014 för cirka 30 procent av 
den totalt installerade effekten, och en kartläggning av länsstyrelsernas tillstånds-
ansökningar för vindkraftverk visar att en stor del är placerade i Norrland. Regio-
nens betydelse kommer sannolikt således att öka än mer.  

Solel är det snabbast växande energislaget i världen och växer snabbt även i Norr-
land. Nordens största solcellsfasad finns t ex i Örnsköldsvik. Med tanke på behovet 
att minska användningen av fossila bränslen och neddragningen av den svenska 
kärnkraftskapaciteten bör utredas om det finns förutsättningar att utveckla alter-
nativ elproduktion i Norrland. 

På samma sätt som för basindustrin är det ett problem att en så liten del av det 
värde regionen producerar kommer Norrland till godo. 

Unionen anser 
För att skapa bättre tillväxtförutsättningar i Norrland behövs:

 • En större del av det värde som basindustrierna och energiproduktionen genere-
rar måste komma regionen och kommunerna till godo (se ovan).

 • En eventuell nedläggning av kärnkraften ökar behovet av säkra energileverans-
system mellan olika delar av landet. 

 • Se över vilka investeringar som behövs för att förbättra energiförsörjningen till 
övriga Sverige.  

 • Fortsätt utveckla alternativa energikällor. 
 • Närmare samverkan mellan högskolor och näringslivet
 • Utveckla och förbättra innovationssystemen i regionen. Samverkan mellan de 

olika offentliga aktörerna kan förbättras.
 • Säkerställ att tillståndsprocesserna för energiproduktion sker så snabbt och 

effektivt som möjligt.
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Blomstrande besöksnäring och växande tjänstesektor
Besöksnäringen i Norrland har haft en god utveckling de senaste åren och hör till 
de snabbast växande näringarna. Det är också den bransch vars exportvärde ökar 
snabbt. Antalet gästnätter har de senaste åren ökat i alla fyra länen. Regionen har 
fyra världsarv5, och enorma tillgångar för besöksnäringen i form av unik orörd 
natur, djurliv, fjällvärld, fiske med mera. Det har också gjorts stora investeringar för 
att öka näringens kapacitet och regionens attraktionskraft för turister. 

Sammantaget sysselsätter besöksnäringen i Norrland drygt 40 000 personer6. Av 
dem återfinns de flesta inom handeln, följt av hotell- och restaurangbranschen. 
Andra jobbar inom mathantverk, kultur, rekreation, resebyråverksamhet, trans-
port eller uthyrning. Här finns stora möjligheter för entreprenörer och för små 
företag att växa. För många människor är det en möjlighet att stanna kvar i gles-
bygden, och för många orter ett sätt att kunna bevara viktig kommersiell service.

Utbyggd och fungerande infrastruktur är ett kritiskt område även när det gäller 
besöksnäringens utveckling. Det gäller givetvis både att göra det möjligt att enkelt 
komma till besöksorten, men också att arbetskraften i regionen kan ta sig till job-
bet. Det behövs fungerande kommunikationer i form av vägar, järnvägar, flygplat-
ser och hamnar för att besökare ska ta sig till och från destinationer. Avgångar 
behöver anpassas till tider då besökare vill resa, till exempel att det under särskilt 
attraktiva tider under året finns direktlinjer på flyget för att ta sig till de mer svår-
åtkomliga turistmålen.  Även snabbt och pålitligt bredband är en förutsättning för 
att turismen ska utvecklas. Andra kritiska faktorer är väl fungerande samarbeten 
mellan det offentliga och det privata för att gemensamt sätta en ort på kartan som 
turistdestination.

Naturen är en av Norrlands viktigaste tillgångar. Den är en magnet för stora turist-
grupper som vill komma hit för att vandra, åka skidor eller fiska. Den orörda natu-
ren är också en förutsättning för rennäringen. När näringslivs-, infrastruktur- och 
energiinvesteringar planeras är det viktigt att det sker i samklang med både miljö, 
med omgivande näringar och givetvis med befolkningen i regionen.

Även andra delar av tjänstesektorn har expanderat snabbt. Den tekniska utvecklingen 
har skapat jobb kopplat till exempelvis serverhallar.  Denna bransch är endast ett par 
decennier gammal, men har en stark tillväxt både i Sverige och internationellt. Detta 
ger affärsmöjligheter för små och medelstora företag. Luleå Tekniska Universitet har 
till exempel fått medel till ett projekt där man tillsammans med företag ska bidra till 
att utveckla mer miljövänliga och energieffektiva serverhallar. Man ska också bilda 
ett nätverk av underleverantörer till serverhallarna och dataindustrin. 

5 Laponia, Struves Meridianbåge, Gammelstads Kyrkstad och Höga Kusten.
6 Definierat som detaljhandel, hotell och restaurang, kultur och museer, skid- och nöjesparker.
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Ett samarbetsprojekt mellan Västerbotten och Norrbotten arbetar för att till år 
2020 ha bidragit till etableringen av 20 nya serverhallar. Man beräknar att det ska 
sysselsätta 3 000 personer. Utmaningarna för att det ska bli verklighet handlar om 
elpriset, brist på tekniker, behov av ökat riskkapital för finansiering och den höga 
energiskatten. Idag kan lägre skatt medges för vissa typer av verksamheter som 
exempelvis tillverkning i industriell verksamhet. Ett förslag om att även energiin-
tensiva tjänstesektorer ska ha denna möjlighet återfinns i regeringen budgetförslag 
för 2017. 

Klimatet i Norrland bäddar för fantastiska möjligheter till testverksamhet och 
utveckling av nya verksamheter. Sedan flera år bedrivs framgångsrik sådan 
när det gäller bilar och en testbana för tåg är under planering mellan Jörn och 
Arjeplog. Det finns potential för motsvarande testverksamheter av nya material 
och färdiga produkter för rymdindustri, flyg och mobil. Klimatet skapar också 
möjligheter för utveckling av energibesparande snökyla och andra innovations-
drivna verksamheter.

Unionen anser 
För att skapa bättre tillväxtförutsättningar för besöksnäringen och tjänstesektorn i 
Norrland behövs:

 • Fungerande infrastruktur och ett snabbt och stabilt bredband är helt nödvän-
diga förutsättningar för all verksamhet, givetvis också för besöksnäring- och 
tjänstesektorer (se nedan). 

 • För att stimulera besöksnäringen behövs goda kommunikationer, till exempel 
att det under särskilt attraktiva tider under året finns direktlinjer på flyg, tåg och 
buss för att ta sig även till mer svåråtkomliga turistmål.  

 • Samverkan mellan näringsliv och kommuner/regioner för att visa upp det 
näringsliv, den livskvalitet och de utvecklingsmöjligheter som finns i de olika 
kommunerna i regionen. 

 • Utbyggnad av basindustrin bör ske i samråd och i balans med besöksnäringen, 
eftersom det ibland kan finnas motstridiga intressen.

 • Samverkan på lokal och regional nivå, liksom med nationella aktörer är viktigt. 
Nyttja de nationella stöd och EU-stöd som finns.

 • Se över energibeskattningen av energiintensiv tjänsteverksamhet, för att skapa 
rimliga likställda konkurrensförhållanden. 
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Nya tillväxtmöjligheter
Digitalisering – fördel Norrland
Ett väl fungerande bredbandsnät är nödvändigt för att enskilda och företag ska 
kunna delta och utvecklas i samhället. Tillgången på den typen av välfungerande 
infrastruktur kan många gånger vara avgörande för valet av bostadsort eller att 
starta/investera i ett företag. Idag är dock kostnaden för den enskilde att dra in 
denna typ av snabbt bredband ofta orimligt hög. Bredbandsuppkoppling är också 
en förutsättning för att kunna starta och driva företag på distans, arbeta mer flexi-
belt hemifrån eller ta del av distansundervisning.  Digitaliseringen är även viktig 
för sjukvården, och inte minst för möjligheten med diagnoser och läkarbesök ”på 
distans” i glesare bebodda områden. Det är dock viktigt att understryka att digi-
taliseringen ska vara ett hjälpmedel för att säkerställa tillgång till offentlig service, 
men att en grundläggande god service på kommunal- och landstingsnivå måste 
upprätthållas.  

De möjligheter digitaliseringen ger att verka på distans, exempelvis genom att 
bedriva handel eller tillhandahålla tjänster som inte kräver att man är på plats 
fysiskt, skapar nya tillväxtmöjligheter i Norrland och måste tas tillvara. E-tjänster 
via Internet kan ge glest bebyggda områden och mindre orter tillgång till tjänster 
som exempelvis Försäkringskassa, Arbetsförmedling och bank, vilka försvinner 
från glesbygden då funktionerna centraliseras till större orter. Bristen på uttagsau-
tomater gör både befolkning och turister beroende av att uppkopplingen är snabb 
och effektiv för att betalningssystemet ska fungera.

Förutsättningen är givetvis att det finns en pålitlig bredbandsinfrastruktur med 
hög hastighet. Regeringens mål i Bredbandsstrategin är att minst 90 procent av 
alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s och res-
terande ska ha tillgång till minst 10 Mbit/s år 2020. Många orter i Norrland ligger 
långt från denna nivå. Bristerna är allra störst i Jämtland och Västernorrland. Bety-
delsen av ett snabbt bredband ökar ytterligare till följd av avvecklingen av det fasta 
nätet på flera platser, framför allt i regionens landsbygdsområden.

Källa: PTS

Tabell 1  
Tillgång på snabbt bredband enligt PTS sep 2016 (procent av hushållen)

Sverige Jämtland Västernorrland Västerbotten Norrbotten

Tillgång till fiber 30 Mbit/s 87 68 75 84 79

Tillgång till fiber 100 Mbit/s 66 50 54 76 82
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Offentliga aktörer på nationell, regional och lokal nivå har en viktig roll i att skapa 
goda förutsättningar för marknaden att bygga ut denna infrastruktur. I områden där 
det saknas kommersiella förutsättningar för utbyggnad kan statliga yttäckningskrav7 
spela en viktig roll. För att öka möjligheterna till etablering av infrastruktur i kom-
mersiellt mindre attraktiva områden är det viktigt att på lokal och regional nivå sam-
manföra teleoperatörer med berörda aktörer som kan medverka och stödja utbygg-
naden, liksom att utnyttja de stöd som finns t ex i EU:s strukturfonder.8

Unionen anser 
För att skapa bättre tillväxtförutsättningar i Norrland behövs:

 • Utbyggnad samt snabb och driftsäker funktion av bredband. Om inte struk-
turfondsprogrammet räcker till för att ge den uppkoppling som krävs för att 
grundläggande service som telefoni ska kunna upprätthållas i hela Norrland 
måste ytterligare insatser göras. 

 • Fungerande bredband eller andra alternativ innan en eventuell nedläggning av 
det fasta telefonnätet. 

 • Att dagens anställda får den kompetensutveckling som behövs vad gäller de 
snabbt föränderliga tekniska förutsättningarna som digitaliseringen medför. 

 • Ökade möjligheter till distansarbete genom snabbare och säkrare bredband för-
bättrar förutsättningarna för att bo på en ort och arbeta på en annan. Detta är vik-
tigt både för landsbygden och för företagens möjligheter att hitta rätt arbetskraft.

 • Snabbt och driftssäkert bredband är en förutsättning för företagande. Brister i 
främst inlandet hotar entreprenörskap och minskar företagandet.   

7 Yttäckningskrav är de krav på täckning av landytan som finns för flera av de olika mobilbanden.  
Täckningskrav finns för närvarande huvudsakligen för de lägre banden.

8 Regeringens landsbygdsstrategi juli 2015.



20

Nya och växande företag 
Inom en rad områden finns möjligheter för fler idéer att växa till innovationer och 
nya företag, inte minst inom tjänstesektorn. Under 2015 registrerades över 4000 
nya företag i regionen. Även sociala företag och ideell verksamhet är viktigt, inte 
minst ur integrations- och instegssynpunkt, och ska givetvis också uppmuntras. 
Många svenskar har också funderat på att starta ett eget företag. Bland tjänstemän-
nen är andelen så hög som fyra av tio, och avknoppningar från existerande företag 
är en viktig tillväxtgenerator. Här finns en stor tillväxtpotential. Framför allt behö-
ver vi bli bättre på att ta tillvara ungas, kvinnors och nyanländas företagsamhet.

Ett stort hinder för ett ökat nyföretagande är bristen på fungerande trygghets-
system för egenföretagare. Att kombinera eget företagande med familj och barn, 
eller att ha en förutsägbar trygghet är alldeles för ofta en omöjlighet.  Unionen vill 
utjämna villkoren mellan företagare och löntagare i rätten till social trygghet, samt 
att företagare ska behandlas lika, oavsett vilken form man driver sitt företagande 
i. Företagare måste snabbare kunna få sin sjukpenninggrundande inkomst (SGI) 
fastställd, och man borde se över om inte företagare liksom anställda ska kunna få 
SGI som bygger på förväntade inkomster.  

Ett problem för många mindre företag är generationsväxlingen. En hög andel av 
företagarna över 60 år säger sig inte ha någon att lämna över till när de går i pen-
sion. Detta kan hota många arbetstillfällen på främst mindre orter. Ett framgångs-
rikt generations- eller ägarskifte kan dock samtidigt vara en möjlighet i form av nya 
idéer och kompetenser i regionens företagande.

Statistiken över antalet nya företag visar på ett högt nyföretagande i regionen. Allra 
högst återfinns Jämtland där det startas drygt 13 företag per 1000 vuxna innevånare 
per år. Den höga andelen nya företag i Jämtland beror i hög grad på ett stort nyfö-
retagande i Åre, som är en av de mest dynamiska småföretagsregionerna i Sverige. 
De tre övriga länen i rapporten ligger något lägre än Sverigegenomsnittet. 

Fler individer med innovativa och affärsmässigt lönsamma idéer måste vilja och våga 
ta steget från att vara anställd till egenföretagare eller delägare i ett mindre företag. 
Detta för att säkra tillväxten av nya, innovativa och lönsamma företag. 

För att växa måste företag investera. Flera undersökningar visar dock att de mindre 
företagen ofta har svårt att hitta finansiering till sina investeringar. Problemen är gene-
rellt större på landsbygden.  
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Almi9 kan i dagsläget erbjuda lån till små till medelstora företag. Ett problem är att 
räntorna på dessa lån ofta överstiger tio procent, vilket motiveras av att dessa lån 
annars skulle störa den normala marknaden. Att räntan är så hög försvårar för små 
till medelstora företag då det i verkligheten inte finns privata alternativ till dessa lån. 
Utöver Almi finns även annat offentligt riskkapital, där dock ett flertal utredningar 
pekat på att resultaten av satsningarna inte blivit de förväntade. Många företag upp-
lever också stödsystemet som synnerligen komplicerat. Regeringen satsar nu på att 
effektivisera dessa satsningar. Unionen betonar vikten av att säkerställa att det även 
fortsättningsvis finns en regional koppling och att behoven av riskvilligt kapital i 
Norrland tillgodoses.

Lokala, självständiga banker på landsbygden är viktiga för det lokala näringslivet. De 
bidrar till att skapa ett gott lokalt näringsklimat för små till medelstora företag. Att 
stärka konkurrensen i bank- och finanssektorn, och att skapa förutsättningar för nya 
aktörer, är därför viktigt. 

En viktig marknad för många företag är den offentliga sektorns inköp. Det är där-
för viktigt att utforma den offentliga upphandlingen på ett sätt att mindre lokala 
företag kan delta och så att innovationer av olika slag uppmuntras. Att enbart gå 
på lägsta pris vid beslut om leverantör behöver inte vara mest lönsamt på sikt. Vid 
större upphandlingar bör kollektivavtalsliknande villkor krävas för att garantera 
justa arbetsvillkor.

9 Almi är en statlig organisation vars roll och uppdrag är att stå för kapitalförsörjning till företag med tillväxt-
potential och utvecklingsmöjligheter. Almi erbjuder lån, riskkapital och rådgivning.
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Nya företag per 1000 invånare, 2015
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Unionen anser 
För att skapa bättre tillväxtförutsättningar för nyföretagande och småföretagstillväxt 
i Norrland behövs10:

 • Bättre förutsättningar för företagande – inte minst för unga, kvinnor och nyan-
lända.

 • Kapitalförsörjningen till små till medelstora företag måste förbättras. Lands-
bygdsföretag har generellt svårare med kapital och krediter än företag i större 
städer.

 • Väl fungerande stödverksamheter som inkubatorer, science parks och Nyföre-
tagarcentrum är viktiga.

 • Trygghetssystemen måste anpassas bättre till egenföretagares villkor och förut-
sättningar.

 • Räntorna på Almis driftslån bör sänkas. De är oskäligt höga med tanke på att 
det föreligger minimal risk för att lånen är marknadsförvrängande i och med 
kravet på medfinansiering. 

 • Se över hur olika FoU-stöd och rådgivningsmedel kan bli enklare och göras mer 
tillgängliga för regionala aktörer.

 • Se över konkurrensen inom banksektorn.

 • Utnyttja den offentliga upphandlingen för att driva innovation och utforma den 
så att även små lokala företag med goda villkor kan delta. Fokusera inte upp-
handlingen endast på lägsta pris. Vid stora upphandlingar ska kollektivavtal/
kollektivavtalsliknande villkor krävas.

Bättre för kombinatörerna
Allt fler kombinerar egenföretagande med en anställning, de är så kallade ”kom-
binatörer”. Det vanligaste är att man har tidsbegränsade anställningar hos olika 
arbetsgivare parallellt med att man driver företaget. Inledningsvis kan det vara ett 
sätt att se om företaget bär sig så att man kan leva på det. Men många förblir kom-
binatörer eftersom det inte går att leva enbart på företagandet, inte minst inom den 
säsongsmässiga besöksnäringen.  Att kunna leva som kombinatör är särskilt viktigt 
för landsbygdsbor eftersom det erbjuder en möjlighet att leva och verka på orten. 

Tyvärr har trygghetssystemen på arbetsmarknaden inte hängt med i utvecklingen 
och är fortfarande i huvudsak uppbyggda kring tillsvidareanställningar. Som reg-
lerna är utformade har kombinatörer inte möjlighet att räkna med inkomst från 
tidsbegränsade anställningar som är kortare än sex månader. Kombinatörer som 
vid sidan av sitt företag har tidsbegränsade anställningar har därför ett sämre skydd 
vid sjukdom och föräldraledighet. Samma gäller för arbetslöshetsersättningen, 
som normalt inte ges till delårsarbetslösa, och därmed passar ovanligt dåligt för 
Norrland med många delårsarbeten.

10  För mer information läs gärna rapporten Unionens politik för egenföretagare.



22 23

Unionen anser 
För att skapa bättre förutsättningar för kombinatörer i Norrland behövs:

 • Kombinatörer bör ges möjlighet att beräkna sin sjukpenninggrundande inkomst 
på inkomst från anställningar som är kortare än sex månader.

 • Tidigare inkomst bör användas som alternativ eller komplement vid beräkning 
av sjukpenninggrundande inkomst. 

 • Kunskap om och förståelse för kombinatörernas situation måste öka hos För-
säkringskassan. 

 • Kombinatörer (liksom egenföretagare) måste enkelt kunna ta reda på hur stor 
ersättning de skulle få om de drabbas av sjukdom eller vid föräldraledighet. 

 • Bättre möjligheter att få räkna inkomster från företaget som bisyssla, och där-
med att ersättningen från a-kassan (för anställningen) vid arbetslöshet inte ska 
påverkas negativt. Inkomsten från bisysslan (företagandet) bör också kunna 
vara högre utan att a-kassan från anställningen dras ned.
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Stärk grundförutsättningarna för tillväxt
Befolkning
Cirka 9 procent av befolkningen bor i Norrland. De problem många orter lyfter fram 
är att det föds för få barn, att regionen attraherar för få barnfamiljer, och att många 
i åldern 20-39 år flyttar därifrån. Befolkningsutvecklingen i Norrland har dock de 
senaste åren visat ett trendbrott, och alla fyra länen har vuxit de senaste två åren. 
Men tillväxten är lägre än för landet som helhet. Norrlands befolkning är dessutom 
lite äldre än den genomsnittliga åldersstrukturen för hela landet enligt SCBs statistik. 
Endast Åre och Umeå kommun ligger under riksgenomsnittet på 41,2 år. 

En utmaning för Norrland är att den glesare delen under många år har avfolkats (inte 
minst unga välutbildade kvinnor har lämnat många kommuner), och som en följd 
av detta har servicen på landsbygden försämrats. Det gör att människor har svårt att 
leva här, vilket i sin tur leder till att företag har svårare att etablera sig, det vill säga en 
ond cirkel. Färre bofasta gör att kommunen går miste om skatteintäkter vilket mins-
kar möjligheterna att bygga upp en fungerande samhällsinfrastruktur. Tillgång till en 
väl fungerande offentlig service vad avser vård, skola och omsorg är grundläggande 
för att både personer och företag ska välja att flytta till orten. Det kommunala utjäm-
ningssystemet avser att hantera strukturella skillnader mellan kommunerna för att 
säkerställa en kommunal service överallt. Dagens system uppfyller dock inte dessa 
krav. Systemet bör därför ses över. Sverige behöver en tydligare regionalpolitik i Sve-
rige för att hantera skillnaderna i ekonomisk bärkraft mellan olika delar av landet och 
regionen. Dessa problem tenderar att öka i takt med att urbaniseringen fortsätter. 

Det finns inga enkla generella åtgärder för att snabbt vända befolkningsutvecklingen. 
Ett antal långsiktigt lyftande insatser behövs. En stor möjlighet är invandringen till 
Sverige. Här finns kompetenser och entreprenörskap som kan bli ett stort tillskott i 
både den demografiska och ekonomiska utvecklingen.   

Unionen anser 
För att skapa bättre tillväxtförutsättningar i Norrland behövs:

 • Se över det kommunala utjämningssystemet och säkerställ att mer av det norr-
ländska förädlingsvärdet stannar kvar lokalt, för att underlätta upprätthållandet 
av en god kommunal service.

 • Utforma en bra regionalpolitik. Tillsätt en utredning om hur en tydlig regional-
politik bör utformas.

 • Underlätta företagande i Norrland (se respektive del av rapporten).

 • Skapa fungerande infrastruktur både fysiskt och digitalt.

 • Stimulera bostadsbyggandet.

 • Skapa nätverk för nyanlända, mer resurser för validering av kompetenser och 
mer och specialiserad SFI för nyanlända.

 • En effektivare och snabbare integration av nyanlända.
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Ta tillvara kvinnornas kompetens
För att Norrland ska kunna konkurrera med framgång måste vi givetvis ta till vara 
all den kompetens och kreativitet som finns i länet. I dagsläget tar näringslivet och 
den offentliga sektorn inte till vara kvinnors kompetens och resurser fullt ut. Ett 
tecken på detta är att arbetsmarknaden i regionen fortfarande är könssegregerad 
där kvinnorna i hög grad arbetar i den offentliga sektorn11. Medan männen finns i 
näringslivet och är mer spridda över olika yrken. Kvinnorna i regionen har högre 
utbildning än männen. Omkring var tredje kvinna (25-64 år) har minst treårig 
eftergymnasial utbildning, medan endast omkring var fjärde man har det. Trots det 
har männen högre inkomster. 

Detta avspeglas också vad gäller andelen kvinnor i styrelsen eller ledningen i företa-
gen, enligt den senast tillgängliga undersökningen från SCB från 2013 av alla företag 
med minst 200 anställda. Norrland ligger här i botten i Sverige med bara omkring 
18 procent kvinnor i styrelsen och 23 procent i ledningen jämfört med 23 respektive 
28 procent för Sverige som helhet. En annan undersökning av nyhetsbyrån Siren på 
basis av statistik från UC analyserade antalet kvinnliga VD-ar bland respektive läns 
100 största aktiebolag. Norrbotten hamnar här i topp i Sverige, men andelen kvinnor 
är ändå endast 13 stycken. I Jämtland är antalet 7, i Västernorrland och Västerbotten 
6 vardera. Riksgenomsnittet var 7,7 kvinnor bland 100 VD-ar. Även mätt på detta sätt 
är det således långt till jämställdhet på arbetsmarknaden.

Resultatet blir lägre tillväxt, färre nya och växande företag och sämre utveckling på 
arbetsmarknaden. Det leder också till att många kvinnor aldrig kan förverkliga sig 
och sina idéer. En internationell analys visar således att företag  med kvinnliga sty-
relseledamöter är mer lönsamma än de med bara män i styrelsen12. En annan studie 
visar att företag med minst 30 procent kvinnor i ledningen är mer framgångsrika13, 
och World Economic Forum konstaterar att jämlika företag också är mer innova-
tiva. Ojämlikheten är alltså dyr för alla.

Unionen anser 
För att skapa bättre tillväxtförutsättningar i Norrland behövs:

 • Skapa en jämlik regionalpolitik som främjar utvecklingen och tar till vara all 
den kompetens och drivkraft som kvinnorna har. 

 • Underlätta kvinnors företagande genom smart offentlig upphandling, eftersom 
kvinnors företag i hög grad har offentlig sektor som viktig kund.

 • Driv ett strategiskt jämställdhetsarbete i företagen och de offentliga verksam-
heterna.

 • Jämlika löner och jämlika karriärmöjligheter ska vara en självklarhet.

 • Granska regional utvecklingspolitik och säkerställ att den främjar jämställdhet.

11 SCB Regionfakta, 2016.
12 Grant Thornton, 2016.
13 Ernst & Young, 2016.
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Infrastruktur
En stor region kräver bra kommunikationer. Infrastrukturen är en av Norrlands 
största utmaningar. Ett utbyggt kommunikationsnät är helt nödvändigt för före-
tagens varutransporter och för att människor ska kunna pendla till arbete och 
utbildning. Det är också nödvändigt för besöksnäringen. Ett mer hållbart transport-
system är också långsiktigt nödvändigt ur ett miljö- och klimatperspektiv. Unionens 
utgångspunkt är främst godstransporterna, men även fungerande persontransporter 
är givetvis helt avgörande. 

Problem finns på många olika nivåer. De viktigaste är de faktiska bristerna i den 
fysiska och digitala infrastrukturen, men även skatteregelverket med de låga avdra-
gen för bilresor till arbetet (som i många fall är det enda alternativet i regionen) är 
ett problem för många anställda i regionen.  

Unionen frågade hösten 2015 hur klubbarna såg på infrastrukturen och hur väl 
anpassad den var till företagens behov. Totalt 40 norrländska företag med cirka 
18 000 anställda besvarade enkäten. Svaren har sedan viktats efter företagsstorlek.  
Företagen var huvudsakligen lokaliserade i kustregionen vilket också märks i svaren. 
Resultaten visar mycket tydligt att bristerna i infrastrukturen i regionen är högre än 
i landet som helhet. Det gäller framför allt vägnätet, där dessutom vissa vägar inte 
är farbara vissa tider av året. Vad gäller järnvägar är dock betygen högre, liksom – 
något förvånande – vad gäller IT. Detta torde dock bero på att den helt övervägande 
andelen företag som svarade var verksamma utmed kusten och i städer/större tätort.

Diagram 6
Bedömningen av regionens infrastruktur
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Trots de relativt goda resultaten för järnvägarna pekar bland andra Transportver-
ket på att infrastrukturen för gruvtransporter kommer att vara helt otillräcklig för 
att klara efterfrågan år 2025. Främst handlar det om att malmbanan behöver dub-
belspår från Kiruna, både mot Narvik och mot Luleå, och att Norrbotniabanan 
behöver byggas mellan Umeå och Luleå. Regeringen har fattat beslut om upprust-
ningen av Malmbanan men det räcker inte. Också vad gäller Norrbotniabanan 
mellan Umeå och Luleå finns ett löfte om byggstart år 2019, men inga medel är 
avsatta för själva bygget. En långsiktigt viktig infrastruktursatsning är att få ihop 
den så kallade bottniska korridoren som länkar samman det svenska kommunika-
tionsnätet med Finland och Ryssland. 

Viktiga satsningar i de södra delarna av Norrland är delvis komplementära med sats-
ningarna längre norrut. Medan bygget av Botniabanan gjorde pendlingen mellan 
Nyland, Örnsköldsvik och Umeå betydligt enklare och snabbare, kvarstår problemen 
längs den så kallade Ådalsbanan mellan Sundsvall och Nyland, som rustades upp 
för några år sedan men där pendlingstiderna fortfarande är långa. Det samma gäller 
sträckan mellan Gävle och Sundsvall där dubbelspår också skulle behövas. 

För näringslivet, och framförallt bas- och tillverkningsindustrin, är moderna ham-
nar med tillräcklig kapacitet i Sundsvall, Örnsköldsvik, Luleå, Umeå och Skellefte-
hamn nödvändigt. Ett speciellt problem är att djupet i Luleås hamn inte kommer att 
vara tillräckligt för de större lastfartyg som behövs för industrins transportbehov.14

Även flyget är viktigt för Norrland, både för näringslivet, befolkningen och för 
turisterna. Rikstrafiken upphandlar idag vissa linjer för att säkra att det finns trans-
porter till platser som annars skulle stå utan flyglinje. Det är viktigt att anpassa 
avgångar och linjer till behoven, till exempel för vissa branscher eller till vissa 
turistmål och under vissa tider på året. Också förbindelserna med våra grann-
länder behöver förbättras, det gäller förbindelser mellan Medelpad – Tröndelag, 
liksom att analysera möjligheterna till en bättre Kvarkenkorridor, liksom bättre 
båttrafik mellan Umeå och Vasa. 

Det finns på kortare sikt ett extra problem för infrastrukturen. Det gäller det för-
slag om kilometerskatt/slitageavgift som ska presenteras under december 2016 och 
som väntas föreslå en skatt på 24 kronor per mil för tunga lastbilar på svenska 
vägar. Tanken med skatten är att öka incitamenten till mer gröna transporter som 
tåg och båt snarare än lastbil. Det kan låta bra, men visar samtidigt hur långt från 
verkligheten utredningen verkar vara. I verkligheten finns det på många håll helt 
enkelt inga fungerande alternativ till lastbilstransporter för stora delar av indu-
strin. Det leder till högre kostnader, sämre konkurrenskraft och att en stor del av 
den stora tillväxtpotential som finns i våra basnäringar aldrig kan förverkligas. Alla 
typer av transporter blir dyrare, vilket givetvis slår mer på alla de delar av landet 
där avstånden är stora. 

14 Slutrapport regeringsuppdrag om en hållbar gruvnäring 2015.
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Unionen anser 
För att skapa bättre tillväxtförutsättningar i Norrland behövs: 
Godstrafik:
 • Det måste löna sig att transportera gods på järnväg. 
 • Förbättra transportmöjligheterna mellan Norrlandsregionen och grannländerna.
 • Bygg ut hela Norrbotniabanan till Haparanda. 
 • Bygg dubbelspår mellan Gävle och Sundsvall, Ostkustbanan.
 • Bygg dubbelspår längs Malmbanan.
 • Rusta upp stambanan.
 • Förbättra standarden på europavägarna.
 • Säkerställ att de norrländska hamnarna har tillräcklig kapacitet. 
 • Genomför inte det nuvarande förslaget om vägslitageskatt.

Persontrafik:
 • Förbättra kollektivtrafiken.
 • Behåll dagens flygplatser i regionen.
 • Utred möjligheten till anropstrafik15 och tänk nytt i kollektivtrafiken.
 • Utveckla nattågen mellan de norrländska städerna och Stockholm.
 • Samplanera infrastruktur och bostäder.
 • Förbättra möjligheten att vara uppkopplad även under resan (med kollektiva 

transportmedel).
 • Det behövs gemensamma system för kollektiva resor över länsgränserna.
 • Förbättra ”turisttrafiken” såväl tåg som flyg.
 • Förbättra busslinjenätet mellan kusten och inlandet. Se över möjligheten till 

statliga finansieringsbidrag.
 • Se över avdragsrätten för personresor till arbetet och premiera samåkning.
 • Bättre underhåll av vägnätet.
 • Bygg fler cykelbanor i anslutning till tätorterna.

Bostäder
Bostadsförsörjningen varierar stort mellan regionens kommuner. Av de fyra länens 
44 kommuner har 10 kommuner balans i bostadsbeståndet, 30 har ett underskott 
av bostäder i förhållande till efterfrågan/behov och 4 kommuner rapporterar att de 
har ett överskott av bostäder.16 På flera platser är bostadsbristen akut eftersom det 
begränsar möjligheten att rekrytera till företag på orten. Brist på bostäder försvårar 
för företagen att rekrytera rätt kompetens, och för Unionens medlemmar att kunna 
ta ett nytt jobb. 

15 Anropstrafiken är kollektivtrafik där en buss inte trafikerar en fast rutt/fasta hållplatser/fasta tidtabeller,  
utan detta kan utformas efter kundernas behov. Kunden ringer direkt och beställer en transport och får  
då information om tid, plats med mera.

16 Boverket: Kommunernas bedömning av bostadsmarknaden januari 2016.
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Att själva finansiera bostadsbyggandet är för många kommuner uteslutet till följd 
av svaga kommunala finanser. Ett annat problem är att kostnaden för att bygga 
nytt i flera kommuner är högre än marknadsvärdet på huset, vilket håller tillbaka 
byggnationen. Det skulle för många innebära höga lån och en alltför hög risk för 
att senare hamna i en situation med tomma fastigheter till höga kostnader. Här 
behövs olika typer av stöd från nationell nivå. 

Problemen på bostadsmarknaden är en effekt av ett under lång tid alltför lågt 
bostadsbyggande. Problemen är i hög grad nationella, både vad gäller regelverken, 
skatterna och finansieringen. Flertalet åtgärder ligger därmed på nationell nivå, 
medan regionen framför allt kan förbättra planprocesseran (till exempel vad gäller 
snabbare bygglov och framtagning av detaljplaner) och säkerställa samspelet mel-
lan bostadsbyggande och infrastruktur. 

Unionen anser 
För att skapa bättre tillväxtförutsättningar i Norrland behövs:
 • Se över det statliga stödsystemet för bostadsbyggande, exempelvis genom att 

subventionera avgiften för statliga kreditgarantier för att öka möjligheten att 
bygga bostäder i alla delar av landet.

 • Öka byggandet av hyreslägenheter och studentbostäder.
 • Se över den samlade bostadsbeskattningen i syfte att underlätta en ökad rörlig-

het på bostadsmarknaden.
 • Utöka tillämpningsområdet för kreditgarantiförordningen för att ge ökade möj-

ligheter att lånefinansiera vissa renoveringsarbeten, till exempel av outnyttjade 
fritidshus i de aktuella områdena.

 • Införa ett statligt hyresstöd till kommuner, eller andra aktörer, som blockför-
hyr17 en fastighet för att minska vakansrisken för fastighetsägaren.

 • Säkerställ en snabb planprocess.
 • Säkerställ att trafik- och bostadsplaneringen samspelar, och att samhällsplane-

ringen i högre grad sker ur ett regionperspektiv.

Livslångt lärande 
För att ett företag ska välja att etablera sig eller stanna kvar på orten krävs att det 
finns kompetens att rekrytera eller att man ser en rimlig möjlighet att själv kunna 
utbilda de anställda för de behov som finns. För företag som finns i, eller funderar 
på att etablera sig i Norrland, är möjligheten att hitta rätt kompetens och även i 
många fall att hitta utbildningsaktörer ofta mer begränsad än i mer tätbefolkade 
delar av landet. Unionens kompetensbarometer visar således att tjänstemännen 
i Norrbotten. Västerbotten och Jämtland ser det geografiska läget som avsevärt 
hämmande för deras kompetensutveckling, och även i Västernorrland är svaren 
mer negativa än genomsnittet för landet. Frågeställningen är speciellt viktig efter-
som den formella utbildningsnivån är lägre i Norrland än i landet i genomsnitt. 
Särskilt män avviker negativt från genomsnittet. 

17 Blockförhyrning innebär att kommunen hyr en anläggning eller bostäder och ansvarar gentemot fastighets-
ägaren. Kommunen kan i sin tur upplåta bostäderna till personer som är utan bostad av ett eller annat skäl.
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Till detta kommer att vi ser en framtid av allt snabbare strukturomvandling, tek-
nikutveckling, digitalisering och tuffare global konkurrens. Uppemot hälften av 
alla jobb – som vi känner dem idag – kan komma att förändras. Det måste därför 
skapas möjligheter för dagens anställda att kontinuerligt vidareutbilda sig. Detta 
ställer krav både på den enskilde, på företagen och på utbildnings- och studieme-
delssystemen. Att validera de yrkesverksammas faktiska kompetenser är en viktig 
del i detta. Behovet av validering blir än större till följd av den höga invandringen.

Inom vissa branscher har det skapats regionala kluster av företag, IT-klustret i 
Sundsvall är ett bra exempel. Där finns ett stort behov av en viss typ av kompetens 
där det råder brist idag. För att företagen ska stanna kvar, och klustret behålla drag-
ningskraften, måste kompetensbristen hanteras med särskilda insatser. Vikten av 
samverkan mellan näringsliv och skolsystem kan inte nog understrykas.

Närheten till universitet och högskolor har stor betydelse för var företag väljer att 
lokalisera sina verksamheter och sina investeringar exempelvis i forskning och 
utveckling. Företagen lockas både av tillgången på välutbildad arbetskraft och av 
närheten till forskningen. Regionala universitet och högskolor är därmed viktiga 
för regionens utveckling.

Diagram 7
Arbetsplatsens geografiska läge och möjligheten 
till kompetensutveckling
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Unionen anser 
För att skapa bättre tillväxtförutsättningar i Norrland behövs: 

 • Högskola och universitet behöver få en utökad roll för kompetensförsörjningen 
genom bättre möjligheter för återkommande utbildning för redan yrkesverk-
samma. Det förutsätter ett stort utbud av utbildningar som till form och inne-
håll är anpassade till yrkesverksammas behov och möjligheter, som kvälls- och 
distansundervisning. 

 • Staten behöver tillföra universitet och högskolor resurser för att kompensera 
för kostnader i samband med prövning av reell kompetens för behörighet och 
tillgodoräknande.

 • Studiemedelssystemet behöver anpassas för att ge yrkesverksamma reella förut-
sättningar att finansiera återkommande utbildning.

 • Fler och bättre samarbeten mellan utbildningsanordnare och näringslivet 
behövs. Det bör föras in ett tydligt uppdrag om utbildningssamverkan i hög-
skolelagen.

 • Samverkan mellan näringsliv och utbildningsanordnare för att öka kunskapen 
om arbetsmarknaden och behovet av olika yrkesgrupper. 

 • Arbetsmarknadens parter bör via programråden få större inflytande över de 
yrkesinriktade delarna i de gymnasiala programmen.

 • Samarbetet med högskolorna och yrkeshögskolorna är mycket viktigt för till-
gången till kompetens och forskning. Denna typ av samverkan måste utvecklas 
och fördjupas. 

Förnyelse och forskning 
I flera avseenden är Norrland en framgångsrik innovationsregion. Det visar en ny 
undersökning från EU där Västerbotten och Norrbotten (som ses som en region i 
studien) är en av endast 36 ”innovation leaders” i Europa bland 214 studerade regi-
oner i 22 länder. Det är också den enda region i Sverige där innovationsresultaten 
förbättrats – 15 % plus jämfört med en motsvarande studie två år tidigare.

Studien visar att Norrland ligger bra till vad gäller innovationer som inte är direkt 
kopplade till forskning och vi är bra både på produkt- och processinnovationer. 
Våra småföretag samarbetar bra, vi har många högskoleutbildade, och den offent-
liga forskningen är framgångsrik. Svagare sidor är en relativt liten försäljning av 
nya innovativa produkter, liksom vad avser många småföretags marknadsföring 
och organisation. En annan lite svagare del gäller de anställdas kompetenser.

Innovationer börjar ofta med individen. Kreativiteten kan gälla företagande liksom 
olika typer av ideell verksamhet, föreningsliv, festivaler med mera. Alla typer av 
innovationer behövs. 
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På nationell nivå är det viktigt att forsknings- och innovationspolitiken bidrar till 
en attraktiv miljö som förankrar företagens FoU-verksamhet i Sverige. Det handlar 
främst om tillgång till kompetens och FoU-samarbeten mellan näringsliv, akademi 
och institut. Det är helt nödvändigt att vi får större utväxling av den kunskap som 
byggs upp inom forskningen. Här finns en stor outnyttjad potential. Kombinatio-
nen av akademisk forskning och företagens kunskap om marknader och kommer-
sialisering är en oerhört viktig del i tillväxtpusslet. Det gäller också att se till att 
även de mindre företagen, både inom industrin och tjänstesektorn, finns med i 
detta samarbete. De små företagen har ofta mindre resurser för möten men blir allt 
viktigare för både innovationerna och jobben.

Svenska företag måste också bli bättre på att hantera och ta tillvara medarbeta-
rinnovationer. Det gäller att ta tillvara all den kreativitet och alla goda idéer som 
de anställda har. Fler företag behöver en tydlig innovationsstrategi och därmed 
även se över hur ersättningen till de anställda kan förbättras. En del i detta – liksom 
för att förbättra de små tekniktunga företagens möjligheter att anställa nyckelper-
soner – är att sänka skatten på personaloptioner. Men det handlar också om att 
säkerställa att de anställda kontinuerligt kan utveckla sin kompetens. Ju snabbare 
utvecklingen går desto viktigare är detta. Här behövs både nationella och regionala 
insatser. Det behövs samverkan med högskolorna. Det behövs nya typer av kurser 
och det behövs möjligheter att formellt validera allt det man lärt sig via jobbet 

Vad gäller forskning är det viktigt att Norrland satsar på forskning kring de resur-
ser som finns i regionen. Detta ökar chansen att vi kan behålla idéer och innova-
tioner i regionen. Vind- och vattenkraftverken i Norrland ger goda möjligheter till 
forskning och utvecklingsarbete på plats i regionen inom klimat- och miljöteknik. 
Det är ett forskningsfält som är prioriterat och där hela världen efterfrågar effek-
tivare lösningar på globala problem. Andra exempel på spännande forsknings-
projekt är Esrange i Kiruna, som bedriver avancerad rymdforskning och är norra 
Europas enda uppskjutningsstation, liksom forskningen på Umeå Universitet och 
den forskning kring turism som sker på Mittuniversitetet och det nationella vinter-
sportcentrum som finns i Östersund. 

De olika forskningscentra som finns i regionen främst kring Universiteten/hög-
skolorna spelar en nyckelroll i utvecklingen, liksom de inkubatorer och science 
parks som byggts upp och där samverkan mellan näringsliv och högskolor kan 
integreras. Universiteten har genom sitt breda utbildningsutbud och sin forskning 
för regionens dynamik skapat en bra grund för kompetens och produktutveckling 
och tillväxt – under förutsättning att en fungerande samverkan med näringslivet 
och samhället i övrigt kommer till stånd 
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Unionen anser 
För att skapa bättre tillväxtförutsättningar i Norrland behövs:

 • En tydlig strategi för hur man tar till vara idéer till nya och förbättrade produk-
ter och tjänster på företaget. Facket bör givetvis involveras i framtagandet av en 
sådan strategi.

 • Livslångt lärande och kompetensutveckling är viktiga för utvecklingen av inno-
vationer.

 • Förenkla och sprid goda exempel på hur man bäst tar tillvara nya idéer och 
innovationer på arbetsplatsen.

 • Sänk skatten på personaloptioner.

 • En koppling mellan aktivt deltagande i innovationsarbete och belöning i form 
av löneutveckling eller eventuella bonusersättningar. 

 • Stärk forskningscentra i regionen.

 • Säkerställ att små företag finns med i innovationspolitiken.

 • Utveckla ett bättre innovationsstöd för att utveckla idéer till företag.

 • Skapa kluster och forskningshubbar för att koppla samman entreprenörer och 
forskare. 
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Regionstyrelsen Mellannorrland
Susanne Persson, Region Jämtland Härjedalen
Patrik Wågström, BAE Systems Hägglunds AB
Rose-Marie Byström, Sutherland Global Services AB
Krister Gustafsson, SOS Alarm Sverige AB
Malin Lindahl, AB Svensk Bilprovning
Kristoffer Nilsson, Academic Work Sweden
Annica Näslund, Bosch Rexroth AB
Maj-Lis Persson, Nätverk För Jämställdhet i Vnr
BrittMarie Dahlström, Unionen Mellannorrland
Harry Raatikainen, SCA Skog AB
Ingela Brindell Lindberg, Apoteket Älgen 
Fredrik Åslund, Studerande
Christina Mellberg, Recall Sweden AB
Kristoffer Eklund, Tibnor AB
Eva-Lena Bülund, Unionen Mellannorrland
Sandra Gardmo, Studerande

Regionstyrelsen Västerbotten
Stig Boman, Alimak Hek AB
Maria Almqvist, SSC Skellefteå AB
Andreas Bengtsson, Systembolaget AB
Adrian Bordeianu, Sogeti AB
Therese Dahlberg, Studerande
Susann Danielsson Lindberg, Apotek Produktion & Laboratorier AB 
Peter Degerman, Boliden Mineral AB
Kurt Eriksson, Ascom Network Testing AB
Torleif Hiitti, Volvo Lastvagnar AB
Per-Anders Karlsson, Vännäs Dörr AB
Anita Eriksson, Unionen Västerbotten
Kim Bodén, Boliden Mineral AB
Kennet Bergqvist, Indexator Rotator Systems AB
Cecilia Lindgren, WSP Sverige AB
Rickard Björk, Ursviken Technology AB
Åsa Burlin, Unionen Västerbotten
Robin Persson, LEG Communication AB

Regionstyrelsen Norrbotten
Sonja Johansson, SSAB EMEA AB
Sakari Alanko, LKAB Luossavaara-Kiirunavaara AB
Robert Holmström, SSAB EMEA AB
Micaela Wander, TeliaSonera Sverige AB
Fredrik Persson, Webhelp Sweden AB 
Kerstin Råberg, ALS Scandinavia AB
Robert Strömbäck, BillerudKorsnäs Sweden AB
Åsa Andersson, Quality Hotel Luleå AB
Niklas Johansson, OPUS Bilprovning AB
Ulrica Johansson, Gestamp HardTech AB 
Per Lidman, ABB AB Plast 
David Andersson, Kalix Tele 24 AB
Katarina Björnfot, Kalix Tele 24 AB
Thomas Elowson, Telemäklarna i Sverige AB
Carina Sandström, Wibax Tech AB
Henna Kynkäänniemi, Kalix Tele 24 AB
Charleene Pettersson, Webhelp Sweden AB
Mats Elowson, Unionen Norrbotten
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Statistiska källor:
Boverket

Dagens samhälle; 2014-08-16

EU, Regional Innovation Scoreboard 2016

Norrlandsfonden: Konjunkturbarometer, återkommande

Post och Telestyrelsen; statistik över bredbandstillgång

Regeringens landsbygdsstrategi, juli 2015

Statistiska centralbyrån; BRP-statistik

Tillväxtanalys; statistik över nyföretagande

Tillväxtverket; regional statistik

Transportstyrelsen

Rapporter från Unionen:
Unionens politik för egenföretagare, juni 2014

Energipolitiska riktlinjer, september 2016 

Trygga egenföretagare ger fler jobb, september 2016

Plattformsekonomin och den svenska modellen, oktober 2016

Jobbflytt över gränserna, oktober 2016
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UNIONEN ÄR SVERIGES största fackförbund för tjänstemän inom den 
privata sektorn. I våra tre nordligaste regioner (Norrbotten, Väster-
botten och Mellannorrland) finns drygt 36 000 av dessa medlem-
mar. 36 000 medlemmar som valt att leva och verka här trots långa 
avstånd, stora utma ningar och en ofta felaktig bild av vår del av lan-
det. Men i lika hög grad tack vare de möjligheter i form av näringsliv, 
livskvalitet och natur som finns här. Det finns många bilder av Norr-
land och även av norrlänningar i allmänhet. Genom denna rapport 
vill vi visa verkligheten och de otroliga saker som händer här varje 
dag. Vi vill visa den tillväxtkraft och den tillväxtvilja som finns – och 
som märks varje dag.

Visst finns det utmaningar men för oss som bor och verkar här är 
inte dessa utma ningar oövervinnerliga utan snarare en anledning att 
kavla upp ärmarna och visa på alla möjligheter som finns i den del av 
landet som idag har störst andel skog och natur.

Norrland bär en stor del av landets framtid och framtida utveckling 
på sina axlar både vad det gäller basindustrin, turism och IT. Här 
finns en generell anda om att tänka utanför boxen och att själv enga-
gera sig för att skapa det samhälle man vill leva i.

Låt denna rapport hjälpa dig som läser att se allt detta och hur vi 
gemensamt kan skapa ett ännu bättre Sverige där alla människor är 
lika viktiga och värdefulla för landets tillväxt.




