
Förstudie: Tillväxtklustret Norduppland

Långsiktig konkurrenskraft genom stärkt kompetensförsörjning! 
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En ny industriell revolution pågår med sikte på resurseffektivitet, fossilfrihet och elektrifiering, driven av satsningar på innovation. För 

näringslivet handlar det om att bygga långsiktig och hållbar konkurrenskraft för att svara upp mot en ökad efterfrågan på grön teknik och 

klimatsmart produktion. Blickarna riktas ofta norrut, där investeringar i batterifabrik, fossilfritt stål, hållbar gruvbrytning, fossilfri elproduktion 

etc. följs upp av nya bostäder, arbetstillfällen i en spirande framtidsoptimism. Allt detta är bra för Sveriges konkurrenskraft och hela landets 

tillväxt. Praktiska utmaningar kring försörjning av kompetens och elektricitet kan hindra delar av expansionen, men riktningen mot 

omställning och insatser som ligger i linje med Parisavtalet och Agenda 2030 är tydlig. 

13 mil norr om Stockholm ligger ett av landets mest lovande tillväxtområden i den gröna omställningen. Det handlar om Norduppland, där 

framstående industriföretag under decennier utvecklat och tillverkat världsledande produkter som tillfört landet betydande värden. Under 

2020-talet tillkommer flera nya projekt av nationell och internationell dignitet i ett storstadsnära tillväxtkluster.

Förutsättningarna att utveckla detta tillväxtkluster avgörs av företagens och kommunernas möjligheter att rekrytera kompetens i konkurrens 

med andra delar av landet och världen. Det lyckas man inte med tillräckligt bra idag. Det lokala utflödet av utbildade motsvarar inte behoven 

och inflyttningen är inte tillräcklig. Istället har arbetspendlingen ökat, men tar mer tid för individen och innebär en större konkurrens för 

företagen att synliggöra sitt erbjudande och utveckla fruktbara relationer. Särskilt som bristen på arbetskraft är generell.

Det har gjorts många försök för att lösa dessa problem. Ändå kvarstår utmaningen. Satsningar på bättre kompetensförsörjning och långsiktig 

konkurrenskraft är i behov av en rekonstruktion, en kickstart, som bygger vidare på nätverk och resurser som redan finns i området, men 

som genom bättre samverkan och samordning kan ge större effekt. En grundplatta för sådan satsning vilar på en gemensam berättelse om 

varifrån man kommer och vart man är på väg. Vilken är vår story? Vilken är vår berättelse om tillväxtklustret i Norduppland?

Syftet med denna förstudie är att ge tillväxtklustrets aktörer bättre förutsättningar att stärka sin konkurrenskraft genom att lyckas attrahera 

och locka till sig efterfrågad kompetens. 

Kontaktperson: Tomas Stavbom, regionchef på Stockholms Handelskammare i Uppsala län. 

Introduktion
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Efter decennier av liberalisering, utökad frihandel och global integration står världen inför utmaningar som på ett genomgripande sätt 

påverkar förutsättningarna för ekonomin och samhället i stort. Samtidigt som det materiella välståndet och rörligheten ökat, har

utvecklingen även fört med sig en hård konkurrens, växande klyftor, stora utsläpp samt utsatthet för smittspridning, såväl biologiskt 

som finansiellt. Det har i sin tur fört med sig ökade inslag av nationalism och protektionism.

Mycket talar för att kommande decennier kommer att präglas av ett ökat fokus på hållbarhet, trygghet och motståndskraft för att 

hantera globaliseringens och den ekonomiska utvecklingens baksidor. Vi kan få se mer av handelshinder och en strängare kontroll 

av produktion och marknad såväl inom länder och handelsblock som inom företag. Globaliseringen har accelererat och bromsat in

vid flera tillfällen sedan den tog fart under tidigt 1800-tal. Men, Sveriges internationella handel sker redan till nästan 80 procent med 

Europa, varför betydelsen av en mer regionaliserad handel inte ska överdrivas. 

Tillväxten och dynamiken kan dock bli lägre om det fria utbytet begränsas i världen. Det finns även risker kopplat till försörjningen av 

vissa nyckelråvaror och komponenter, där Europa står svagt inom jordartsmetaller, halvledare och batteritillverkning för att nämna 

några aktuella exempel. Å andra sidan skapas möjligheter genom den ny-industrialisering som kan ske om företag väljer att flytta

hem produktion eller bygga ny kapacitet för att säkra sina försörjningskedjor. Pandemin har här satt fokus på sårbarheten i globalt 

integrerade produktionssystem.

Samtidigt sker stora förändringar inom EU där Brexit, pandemin och frågor gällande migration och mänskliga rättigheter skapat 

spänningar och visat på svårigheter att komma överens och hålla ihop. En splittring som försvagar Europa i flera avseenden och 

inte minst i relation till andra ekonomiska och politiska maktcentrum. Kriget i Ukraina har synliggjort Europas utsatta position i den 

globala maktkampen, såväl vad gäller strategisk försörjning som militär och organisatorisk förmåga. 

Förskjutningen mot Asien i ekonomiska beslutsfattande och tillväxt av konsumtion, produktion, handel och befolkning kommer att 

fortsätta. Det sker dock inte utan friktion och det finns en tilltagande dragkamp mellan den gamla stormakten USA och ett Kina som 

tar sig allt större friheter och sätter allt större avtryck på den globala agendan samtidigt som Ryssland som vill återupprätta sin forna 

stormaktsstatus och blivit allt mer aggressiv i den ambitionen. En ny, multipolär ordning växer fram.

En ny, multipolär ordning växer fram



Digitaliseringen genomsyrar samhället och förändrar näringslivet och vardagslivet – på jobbet, fritiden och i det allt mer uppkopplade 

hemmet. Digitaliseringen främjar framväxten av nya produkter, metoder och arbetssätt, där en ökad uppkoppling och automatisering drivs 

på av tekniker som 5/6G och artificiell intelligens. En utveckling som skapar nya affärsmöjligheter och yrken, men samtidigt fasar ut eller 

förändrar befintliga verksamheter och arbetsuppgifter. 

Parallellt med och i hög grad pådriven av digitaliseringen kommer samhällets omställning av industrin, energisektorn och transportsystemet 

i riktning mot fossilfrihet att vara en bärande del av utvecklingen kommande decennier. Ambitionerna är höga och påkallas av ett akut 

behov att komma till rätta med stora utsläpp av klimatgaser som en nära nog enig forskarvärld anser ligger bakom klimatförändringar som 

kan få ödesdigra konsekvenser. Av den anledningen ändrar allt fler aktörer – lagstiftare, investerare, banker, offentliga stödsystem, 

producenter och konsumenter - fokus mot mer klimat-smarta tjänster och produkter, bort från fossil energiproduktion samt varu- och 

tjänsteproduktion med stora klimatavtryck. 

Vad som är rätt och riktigt ur miljö- och klimatsynpunkt är emellertid föremål för debatt och osäkerhet i det politiska ledarskapet. Det märks 

inte minst i EU:s så kallade taxonomi, som får följdverkningar för både näringslivet och samhället i stort. De areella näringarna har 

exempelvis setts som en viktig del av lösningen för en hållbar energi- och materialförsörjning, men utmanas av argument gällande

kolinlagring och biologisk mångfald som snarast talar för ett minskat uttag av biomassa och återställande av ekosystem. 

En övergång till en mer resurseffektiv och kretsloppsbaserad ekonomi är en nödvändighet. Men, intressekonflikter och svårigheter att nå 

ambitionerna utan att göra uppoffringar gör att det ännu finns ett stort avstånd mellan ord och handling på alla nivåer inom alla sektorer och 

så även hos gemene man. Omställningen kommer att ta lång tid, särskilt som världen ännu till ca 85 procent är beroende av fossil energi.

Elektrifiering har hamnat i förgrunden i den omställning som sker av såväl tunga industrier som inom transporter och med det även behovet 

av en tillräcklig elproduktion, eldistribution och energilagring. Kapacitetsbrister förhindrar och försvårar utvecklingen av samhället. Det tar 

ofta lång tid att åtgärda bristerna, vilket kräver en förutseende planering och utbyggnad. Detsamma gäller inom försörjningssystem för 

vatten och avlopp likväl som i transportinfrastrukturen. Den (över)kapacitet som byggdes upp under efterkrigstiden har räckt länge, men vi 

står nu inför omfattande investeringar i infrastrukturen för att dels hantera eftersatt underhåll, dels möjliggöra expansion och omställning i 

hållbar riktning. 

Digitalisering, fossilfrihet och resurseffektivitet i fokus
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Urbanisering har gått hand i hand med den ekonomiska utvecklingen, framför allt 

sedan industrialiseringens begynnelse. De urbana områdenas betydelse växer 

konsekvent över hela världen. En trend som förstärkts av en ökad global rörlighet.

Det finns ett tydligt samband mellan urbanisering och ekonomisk tillväxt. I 

städerna uppkommer skaleffekter som underlättar kunskapsöverföring, ökar 

specialiseringsgraden, minskar transaktionskostnaderna och förbättrar 

matchningsprocesser. Resultatet blir att staden och dess utveckling varit och är av 

stor betydelse i skapandet av tillväxt och välstånd.  

Digitaliseringen har väckt tanken om att på olika vis dödförklara avståndets och 

därmed även förtätningens och urbaniseringens betydelse. Istället har världen de 

senaste årtiondena upplevt en intensifierad urbanisering. De flesta är överens om 

att vi kommer att bli ännu bättre på att samarbeta med hjälp av digitala verktyg, 

men det skiljer sig i bedömningen av hur stort genomslag det får i vardagen. Ett 

ökat distansarbete innebär förvisso större möjligheter för arbetstagare att bosätta 

sig och arbetsgivare att rekrytera mer oberoende av den fysiska arbetsplatsen. 

Men, storstadens utbud och dynamik kvarstår och historiskt har 

teknikutvecklingen snarast visat sig leda till ett ökat resande.

Att andelen befolkning i arbetsför ålder generellt förväntas fortsätta minska 

innebär en ökad försörjningsbörda och en större konkurrens om arbetskraften. De 

större städerna har som regel en mer gynnsam åldersprofil än övriga landet, 

relaterat bland annat till inflödet av studenter. Invandringen och 

sysselsättningsgraden bland utrikes födda påverkar också arbetskraftsutbudet. Att 

vara en attraktiv och inkluderande kommun att flytta till, bilda familj och arbeta i 

kommer att bli än viktigare för att klara framtida behov av kompetensförsörjning. 

Urbaniseringen fortsätter, men med ökad frihet i tid och rum
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Vinnova, Energimyndigheten och Formas finansierar sjutton strategiska innovationsprogram. Genom samverkan inom områden som är 

strategiskt viktiga för Sverige skapas förutsättningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar och en ökad internationell 

konkurrenskraft. Inom programmen utvecklar företag, akademi och organisationer tillsammans framtidens hållbara produkter och 

tjänster. Fem program med bäring på grön industrialisering startades redan 2013:

Strategiska innovationsprogram

LIGHTer handlar om material, konstruktion och produktion av lättviktslösningar. Lättviktsmaterial bidrar till ökad 

hållbarhet eftersom det minskar energi- och resursbehoven, inte minst på transportområdet. Programmet leds av 

RISE i Mölndal och hade i slutet av 2021 beviljat totalt 346 miljoner kronor.

Metalliska material ska främja förnyelse, tillväxt, konkurrenskraft och hållbarhet i svensk metallindustri, exempelvis 

genom att skapa nya nätverk och konstellationer av aktörer för att driva på utvecklingen inom elektrifiering och 

cirkulär ekonomi. Programmet leds av Jernkontoret och hade i slutet av 2021 beviljat totalt 574 miljoner kronor.

Processindustriell IT och Automation (PiiA) fokuserar på industriell digitaliserings- och automationsteknik, 

”IndTech”, för ökad konkurrenskraft och hållbarhet i processindustrin. Programmet leds av RISE i Västerås och 

hade i slutet av 2021 beviljat totalt 461 miljoner kronor.

Produktion2030 handlar om digitalisering och hållbarhet i tillverkningsindustrin. Programmet leds av 

Teknikföretagen och hade i slutet av 2021 beviljat totalt 575 miljoner kronor.

Swedish Mining Innovation (tidigare STRIM) riktar sig till gruvnäringen och har idag ett tydligt fokus på hållbarhet 

och digitalisering. Luleå tekniska universitet är värd för programmet som i slutet av 2021 hade beviljat totalt 309 

miljoner kronor



Över tusen miljarder kronor ska investeras i norra Sverige under kommande decennier för att genomföra den gröna omställningen av industrin. 

Industrin behöver anställa 25 000 nya medarbetare inom en femårsperiod och kommunerna planerar för uppemot 100 000 nya invånare till 2035.

LKAB, SSAB, Northvolt, Boliden, Skellefteå Kraft, H2 Green Steel, HYBRITs satsning på fossilfritt stål, Luleå tekniska universitet och Vattenfall har 

skapat industriinitiativet T25 (Talang 25 000) med syfte att skapa en stark position för norra Sverige i konkurrensen om framtidens medarbetare. 

En åldrande befolkning och låg arbetslöshet i Norr- och Västerbotten gör att behovet av ny arbetskraft växer dramatiskt. 

Alla medverkande industrier i T25 har tagit beslut om att vara ledande i världen i den gröna omställning och göra det enklare för arbetskraft att 

flytta norrut. En gemensam digital och global utvecklings- och talangportal har etablerats – MindDig. 

Ett ökande intresse för omställningen i norr kan konstateras, men utmaningarna är flera. Lyckas man säkra elförsörjningen? Hur går det med 

kompetensförsörjningen? Hinner kommunerna med att bygga attraktiva bostäder och samhällen till en växande befolkning?
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Dagens Industri rapporterar att Ludvika sjuder av miljardkontrakt och nyanställda till bolaget Hitachi Energy strömmar till i snabb takt. 

Tillväxtutsikterna för den tidigare ABB-verksamheten är i princip gränslösa. ”Det är en urstark marknad där ute”, menar Tobias Hansson, ny vd 

för Hitachi Energy i Sverige.

Hitachi Sverige har ca 3 000 anställda i Ludvika och 1 100 i Västerås. Till Ludvika har nära 1 000 nyanställningar skett under 2022, till följd av 

ökad global efterfrågan på högspänningsutrustning och styrning av kraftnät. Under 2023 uppskattas behovet till ytterligare 800 rekryteringar. 

Verksamheten i Ludvika har rötter i det tidiga 1900-talet och Hitachi är idag kommunens totalt dominerande arbetsgivare. Vid Hitachigymnasiet 

utbildas elever inom teknik, matematik och naturvetenskap för att kunna lösa ”våra globala utmaningar” och ”för en bättre värld”. 

Kommunen planerar för fler bostäder för att kunna möta behovet av inflyttande, samtidigt som man säger sig ha svårt att nå ut till omvärlden 

om tillväxtplanerna. Ludvika ligger samtligt långt ner på Svenskt Näringslivs näringslivsranking (plats 279 av 290) och beskrivs av Tillväxtverket 

som en av landets mest sårbara kommuner när det gäller begränsat näringsliv, svag arbetsmarknad och få högutbildade. 



När kloka människor från olika delar av världen slår sina kloka huvuden ihop händer det spännande saker; när industri, akademi och offentlig 

sektor hittar en plats för samarbete och innovationskraft. Sandviken är en sådan plats, med en stark vilja att skapa långsiktigt hållbara lösningar. 

Sandviken Pure Power, i en marknadsföringsfilm 2016. 

Utifrån Sveriges målsättning att nå klimatneutralitet till år 2045 har Sandviken beslutat sig att gå före, genom att ställa om till fossilfrihet, 

transporter utan utsläpp av avgaser och bygga hållbara samhällen. Inom Sandviken Pure Power sker satsningar på hållbara alternativ för båda 

persontrafik och tunga transporter. Genom ökad uppmärksamhet kring morgondagens transportlösningar vill Sandviken skapa ringar på vattnet 

och skapa fler gröna jobb, bygga framtidstro bland invånare och attrahera investeringar och nya företag.  

Den största arbetsgivaren är Sandvik AB med ca 6 400 anställda, vilket gör Sandviken till en av de mest forskningstäta kommunerna i landet. 

Kommunen tillhör även landets mest sårbara utifrån beroende av en stor arbetsgivare.



Storstadsnära Norduppland
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Morgongåva

Nordupplands 

ekonomiska geografi 

• Storstadsnära industrikluster med 

mångfald av innovativa, världsledande 

bolag i en växande region

• Pendlingsavstånd till Uppsala, Gävle och 

Stockholm

• 60 min till Arlanda

• Närhet till högre utbildning och forskning

• E4, stambana, utvecklad infrastruktur, 

Hargs hamn

• Utvecklat innovationssystem i Uppsala

• Regionala styrkeområden: life science, 

tech, kärnteknik, nya material och 

avancerad tillverkning
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Svag befolkningstillväxt - allt fler äldre
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Folkmängd i olika åldrar 2000-nov 2022
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Indexerad befolkningsutveckling
År 2000=100

Norduppland Uppsala län Riket
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Svag sysselsättningstillväxt – ökad pendling
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Jobben följer BNP-utvecklingen – till viss del
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Näringslivspyramiden

Exportindustri. Inriktad på andra marknader än den 
lokala. Skapar inte så många nya jobb eller företag, men 
omsättning/aktivitet som spiller över på andra delar av 
näringslivet.

Affärstjänster. Riktar sig i hög grad mot exportindustrin och 
offentlig sektor, som utgör viktiga beställare. Skapar både 
nya jobb och företag och ibland även egna produkter för en 
bred marknad, t ex inom IT.

Vardagliga verksamheter är basen i näringslivet, får 
vardagen att fungera och ger jobb åt många. Följer i stort 
befolkningsutvecklingen. 

Näringslivet kan beskrivas som en pyramid i tre nivåer. I en 

balanserad näringslivsstruktur finns en symmetri mellan delarna. Om 

någon nivå saknas, eller är av otillräcklig omfattning, ökar 

sårbarheten samtidigt som förutsättningarna för en växande 

arbetsmarknad och konkurrenskraft försvagas. 



Näringsstruktur och tillväxt

Källa: SCB
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Hög sysselsättningsgrad – få lediga resurser
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Stark tonvikt på ingenjörer/operatörer, välfärdsyrken och 

praktisk yrkeskompetens
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Befolkningen 16-74 år efter utbildningsnivå 

Norduppland Uppsala län Riket

Topp 25 sysselsatta (dagbef) efter yrkesgrupp
311 Ingenjörer och tekniker 927

532 Undersköterskor 732

812 Process- och maskinoperatörer, vid stål- och metallverk 694

234 Grundskollärare, fritidspedagoger och förskollärare 682

522 Butikspersonal 646

534 Skötare, vårdare och personliga assistenter m.fl. 620

722 Smeder och verktygsmakare m.fl. 607

531 Barnskötare och elevassistenter m.fl. 601

533 Vårdbiträden 527

711 Snickare, murare och anläggningsarbetare 474

833 Lastbils- och bussförare 403

411 Kontorsassistenter och sekreterare 401

911 Städare och hemservicepersonal m.fl. 384

821 Montörer 378

214 Civilingenjörsyrken 276

723 Fordonsmekaniker och reparatörer m.fl. 238

834 Maskinförare 226

741 Installations- och industrielektriker m.fl. 213

222 Sjuksköterskor 209

137 Produktionschefer inom tillverkning 186

235 Andra pedagoger med teoretisk specialistkompetens 171

515 Städledare och fastighetsskötare m.fl. 170

242 Organisationsutvecklare, utredare och HR-specialister m.fl. 169

941 Snabbmatspersonal, köks- och restaurangbiträden m.fl. 164

266 Socialsekreterare och kuratorer m.fl. 154
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En (o-)balanserad näringslivsstruktur
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I Uppsala är exportindustrin i princip synonymt med Life Science, som även utgör kommunens näringsmässiga 
specialisering med internationell inriktning och konkurrenskraft. Tillväxten är starkt koncentrerad, där de fyra största 
företagen stått för mer än fyra femtedelar av omsättningstillväxten 2010-2020.  Exportindustrin och affärstjänsterna hänger 
nära samman i Uppsala. Industrin står för en stor del av den lokala efterfrågan på kvalificerade företagstjänster, 
företagsservice och IT-tjänster och utvecklas i nära symbios med dessa. Här är tillgång på kvalificerad arbetskraft 
(akademisk kompetens) en viktig utvecklings- och konkurrensfaktor. Uppsala står väl rustad i detta avseende, men har 
också en betydande utpendling till arbetsmarknaden i Stockholm-Solna. De vardagliga verksamheterna dominerar 
arbetsmarknaden, drivs till stor del av befolkningsutvecklingen och sysselsätter framför allt praktisk yrkeskompetens, där 
Uppsala har ett stort nettoinflöde av arbetskraft från omgivande kommuner, framför allt inom byggverksamhet och 
vård/omsorg. Det råder viss övertyngd på basen av kommunens näringslivspyramid efter 2010-talets starka 
befolkningstillväxt.

För Norduppland är näringslivsstrukturen betydligt mer obalanserad och kan närmast beskrivas som ett timglas, med en 
bred topp och bas, men en smal midja. Trots en väsentligt mindre storlek än Uppsala är toppen, exportindustrin, nästan 
jämförbar med Uppsalas och likaledes koncentrerad till några få stora företag. Mellansegmentet, affärstjänsterna, är 
däremot underutvecklade och står för en liten del av sysselsättningen. Det saknas såväl kompetens som tillräcklig 
efterfrågan för dessa att utvecklas lokalt i större utsträckning. Istället sker en inpendling av kvalificerad arbetskraft och
köps affärstjänster av leverantörer lokaliserade i närliggande städer som Uppsala, Stockholm och Gävle. Den enda delen 
av näringslivet som visat tillväxt under 2010-talet är de vardagliga verksamheterna, men även den har varit modest till följd 
av en väsentligt lägre befolkningstillväxt än länet och riket. 

Sammanslaget uppvisar Uppsala och Norduppland en någorlunda balanserad näringslivsstruktur med drygt 132 000 jobb. 
En tiondel av alla jobb återfinns i toppen, drygt 13 000 arbetstillfällen. Dessa får stöd av kunskapsintensiva affärstjänster
med totalt ca 24 000 jobb. I bottenplattan ligger drygt 70 procent av jobben, som hänger ihop med den växande 
befolkningen och hushållens köpkraft. 



Nordupplands industrikluster
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Att företag etableras, verksamheter utvecklas och beslut om investeringar fattas lägger grunden för välstånd. I Norduppland har de 

industriella och energiproducerande verksamheterna länge haft stor betydelse och svarar idag för över 5 500 jobb i ett pärlband av 

små industriorter inom en timmes avstånd från varandra. Medräknat indirekta effekter sysselsätter de över 10 000 individer i två

kommuner med totalt 44 000 invånare. Industriföretagens framgång och välmående är av yttersta vikt för andra delar av näringslivet 

och står genom sitt avtryck på arbetsmarknaden och jämförelsevis goda löneläge för en betydande del av skatteunderlaget. 

Rötterna finns i metallframställning/metallbearbetning och de brukstraditioner som etablerades redan med vallonerna på 1600-talet, 

men det är först under efterkrigstiden som dagens dominerande verksamheter startade och växte sig starka. Däribland Sandvik 

Coromant i Gimo som är världsledande på hårda industriskär, Atlas Copco i Tierp som tillverkar avancerade verktyg, Munters i Tobo 

som tillverkar luftbehandlingssystem samt Habia Cable i Söderfors som producerar tåliga och högpresterande specialkablar. På 1970-

talet byggdes Forsmarks Kraftgrupps tre reaktorer som förser var sjätte lampa i landet med el. Norduppland är också en knutpunkt för 

tillverkning av snabbståls- och pulvermetallurgiska produkter och bearbetning av stål, genom företag som Erasteel, Söderfors Steel, 

Damasteel och Österby Gjuteri. Tillsammans omsätter Nordupplands industriaktörer 15-20 miljarder kronor per år och har många 

lokala och regionala företag som leverantörer. 

För globalt konkurrensutsatta industriföretag bygger framtidsutsikterna på förmågan att ständigt vässa verksamheten och produktionen 

genom teknikutveckling, digitalisering, automation och innovation. Att möta efterfrågan och klara konkurrensen är avgörande för 

företagens tillväxt. Negativa resultat och minskande marknadsandelar leder till neddragningar och kan på sikt hota existensen. En 

styrka för Norduppland är, i jämförelse med många andra industrikluster, att flera tongivande verksamheter kan betraktas som stabila, 

vilket minskar sårbarheten. Det gäller inte minst den kärntekniska verksamheten med tillhörande och planerade slutförvar för 

radioaktivt avfall. En utmaning är få tag på den kompetens som behövs i samspel och konkurrens med andra verksamheter lokalt och i 

omgivningen.

En stark industritradition



Dominerande aktörer
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Företag Storleksklass Bransch

AKTIEBOLAGET SANDVIK COROMANT 1000-1499 anställda Tillverkning av verktyg och redskap

FORSMARKS KRAFTGRUPP AKTIEBOLAG 1000-1499 anställda Generering av elektricitet

Atlas Copco Industrial Technique Aktiebolag 500-999 anställda Tillverkning av motordrivna handverktyg

ERASTEEL KLOSTER AKTIEBOLAG 200-499 anställda Framställning av järn och stål samt ferrolegeringar

MUNTERS EUROPE AKTIEBOLAG 200-499 anställda Övrig tillverkning av maskiner för allmänt ändamål

HABIA CABLE AKTIEBOLAG 100-199 anställda Tillverkning av andra elektroniska och elektriska ledningar och kablar

Österby Gjuteri AB 50-99 anställda Gjutning av stål

JACO FABRIKS AKTIEBOLAG 50-99 anställda Tillverkning av metallstommar och delar därav

Söderfors Steel AB 50-99 anställda Framställning av järn och stål samt ferrolegeringar

ARRONET TEKNIK AKTIEBOLAG 50-99 anställda Byggande av fritidsbåtar

Vattenfall AB/SKB 50-99 anställda Generering av elektricitet

NORWESCO AKTIEBOLAG 20-49 anställda Tillverkning av eldistributions- och elkontrollapparater

TIERPS KABLAGEINDUSTRI AB 20-49 anställda Tillverkning av andra elektroniska och elektriska ledningar och kablar

MATS FLOOD PRODUKTION AKTIEBOLAG 20-49 anställda Metallegoarbeten

Tobo Component AB 20-49 anställda Tillverkning av maskiner och apparater för kyla och ventilation utom för hushåll

Öregrund Marine Service AB 20-49 anställda Byggande av fritidsbåtar

TIERPS JÄRNBRUK AKTIEBOLAG 10-19 anställda Diverse övrig metallvarutillverkning

LENNART STORM PLÅT- & SMIDESVERKSTAD AKTIEBOLAG 10-19 anställda Tillverkning av metallstommar och delar därav

Industrihydraulik Sweden AB 10-19 anställda Tillverkning av fluidteknisk utrustning

SIMECO i Tierp Aktiebolag 10-19 anställda Metallegoarbeten

ELEKTRO DESIGN GIMO AKTIEBOLAG 10-19 anställda Tillverkning av lyft- och godshanteringsanordningar

MICKELSSONS MEKANISKA VERKSTAD MMV AB 10-19 anställda Reparation av metallvaror

AKNES MEKANISKA AKTIEBOLAG 10-19 anställda Metallegoarbeten

DAMASTEEL AB 10-19 anställda Framställning av järn och stål samt ferrolegeringar

JEROL INDUSTRI AB 10-19 anställda Annan plastvarutillverkning

Tibrings Markis & Persienn AB 10-19 anställda Tillverkning av presenningar, tält, segel o.d.

Österbybruks Plåt & Smide AB 10-19 anställda Tillverkning av metallstommar och delar därav

MARELL BOATS SWEDEN AB 10-19 anställda Byggande av fritidsbåtar

Adaptis Spektra AB (svb) 10-19 anställda Tillverkning av presenningar, tält, segel o.d.

Torger Grundläggning AB 10-19 anställda Metallegoarbeten
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Nyckelkompetenser

Metallframställning och metallbearbetning, samt produkter 
därav (verktyg, fritidsbåtar, teknikhus, luftrenare etc), har än 
idag en tongivande roll i Norduppland. Här finns ett tydlig 
kluster samt grund för rörlighet och kunskapsutbyte mellan 
företagen, men också konkurrens om arbetskraften.

Den kärntekniska verksamheten är mer fristående såväl till 
lokalisering som kompetensmässig inriktning, men utgör i 
egenskap av sin storlek ett kluster i sig själv. 

Inom kablage och elektronik finns några företag av 
varierande storlek på flera orter, men inte samma volym som 
den kärntekniska verksamheten och inte samma 
kompetensmässiga överlappningar som inom 
metallframställning/-bearbetning.

I övrigt handlar det mest om mindre verksamheter inom olika 
områden och med olika inriktning

Strax norr och söder om den avgränsade geografi som här 
benämns Norduppland finns storskalig massa- och 
pappersindustri i Hallstavik och Skutskär, med delvis 
överlappande kompetensbehov. Vidgas perspektivet har även 
likaledes närliggande Sandviken och Hofors ett kluster av 
metallframställande och metallbearbetande verksamheter
med tydliga överlappningar med de norduppländska 
kompetensområdena.

Yrkesgrupp, Uppsala län Antal 2020 Andel 60+ Andel 55+

311 Ingenjörer och tekniker 3523 8 % 20 %

432 Lagerpersonal och transportledare m.fl. 3210 4 % 9 %

214 Civilingenjörsyrken 3025 8 % 19 %

741 Installations- och industrielektriker m.fl. 1618 6 % 13 %

722 Smeder och verktygsmakare m.fl. 1027 10 % 26 %

819 Drifttekniker och processövervakare 799 8 % 21 %

812 Process- och maskinoperatörer, vid stål- och metallverk 784 10 % 23 %

821 Montörer 758 7 % 20 %

312 Arbetsledare inom bygg och tillverkning m.m. 752 5 % 17 %

813 Maskinoperatörer, kemiska och farmaceutiska produkter m.m. 722 3 % 9 %

721 Gjutare, svetsare och plåtslagare m.fl. 641 7 % 19 %

137 Produktionschefer inom tillverkning 577 7 % 22 %

817 Processoperatörer, trä- och pappersindustri 403 12 % 30 %

932 Handpaketerare och andra fabriksarbetare 240 7 % 14 %

132 Inköps-, logistik- och transportchefer 224 9 % 21 %

816 Maskinoperatörer, livsmedelsindustri 199 4 % 8 %

752 Ytbehandlare, trä och möbelsnickare m.fl. 187 9 % 18 %

818 Andra process- och maskinoperatörer 181 3 % 9 %

Minst 7 procent av arbetskraften inom industrirelaterade yrken i 

Uppsala län kan förväntas gå i pension inom fem år och minst 17 

procent inom tio år. Stora variationer mellan yrkesgrupper.



Under 2020-talet planeras flera stora investeringar som innebär både 

stora möjligheter och utmaningar:

• I landets största miljöprojekt ska ett slutförvar för använt 

kärnbränsle och en utökning av lagret för lågaktivt avfall (SFR) 

realiseras i Forsmark, vilket innebär investeringar på omkring 17 

miljarder kronor.

• I Forsmark undersöker SAS, Vattenfall, Shell och LanzaTech

möjligheten att etablera världens första storskaliga 

produktionsanläggning för syntetiskt flygbränsle. 

• I Dannemora planeras en återöppning av gruvan, som årligen kan 

förse den europeiska marknaden med uppemot 1,3 miljoner ton 

höganrikad, koldioxidfri järnmalm för produktion av fossilfritt stål. 

Investeringarna äger rum i Östhammars kommun, men ska ses i ett 

vidare geografiskt perspektiv. De stärker det norduppländska 

industriklustret och interaktionen med Uppsala, både vad gäller 

arbets- och bostadsmarknad. Det geografiska läget i utkanten av 

landets primära tillväxtcentrum erbjuder både en möjlighet och risk. 

Risken ligger i att inte klara konkurrensen om kompetens mot annan 

efterfrågan i regionens mer centrala delar eller i andra delar av landet. 

Möjligheten är att inom rimligt pendlingsavstånd få tillgång till 

kompetens på en stor marknad med goda förbindelser till övriga landet 

och utlandet. 

Nya satsningar



Kärnbränsleförvar och utbyggnad av SFR i Forsmark!

Kärnbränsleförvaret
Investering: 13 miljarder

Bemanning on-site: Upp till 400 vid bygg 

250 vid drift

Slutförvar för 12 000 ton använt kärnbränsle byggs på 500 meters djup.

2 300 000 kubikmeter berg tas ut under byggnationen. Tunnlarnas totala 

längd uppgår till drygt 60 kilometer. Därtill byggnader och bergupplag 

ovan jord på totalt ca 24 hektar i Söderviken nära Forsmark.

Lokal sysselsättningseffekt
1,5-2 gånger bemanning on-site

Utbyggnad av SFR
Investering: 4 miljarder

Bemanning on-site: Upp till 200 vid bygg 

25 vid drift 

Dagens anläggning som rymmer 63 000 kubikmeter är tänkt att utökas 

med ytterligare 117 000 kubikmeter. Planen är att förvaret efter 

utbyggnaden ska få sex nya bergssalar med en längd av 240–275 

meter som förläggs på 120–140 meters djup.

Lokal sysselsättningseffekt
1,5-2 gånger bemanning on-site



Flygsektorn står inför enorma utmaningar när det gäller att skaffa fram 

tillräckligt mycket hållbart flygbränsle för att minska flygets 

klimatbelastning. För att på kort sikt minska flygsektorns utsläpp 

bedöms hållbart flygbränsle ha den största potentialen

I november 2021 offentliggjorde Vattenfall, SAS, Shell och LanzaTech

att de avser att undersöka möjligheten för världens första storskaliga 

produktion av hållbart syntetiskt flygbränsle (SAF) med LanzaJetTM-

tekniken ”Alcohol to Jet” i Sverige. 

Målet är att en ny produktionsanläggning ska framställa upp till 90 000 

ton syntetiskt flygbränsle per år. Vid full produktion skulle anläggningen 

kunna förse SAS med minst 25 procent av bolagets globala behov av 

hållbart flygbränsle år 2030. Istället för att använda ny fossil råvara till 

produktionen ska det syntetiska flygbränslet framställas med fossilfri el 

och infångad koldioxid från Vattenfalls kraftvärmeverk i Uppsala. Där 

kan omkring 200 000 ton koldioxid samlas in varje år. 

Anläggningen planeras i Forsmark och förutsatt ett framtida 

investeringsbeslut kan produktionen starta redan 2027. Projektörerna 

räknar med att 50 nya arbetstillfällen kommer att skapas. EU:s 

innovationsfond stöder projektet med drygt 80 miljoner euro, vilket 

motsvarar ca 10 procent av den totala projektkostnaden.

Flygbränslefabrik i Forsmark



Fossilfri gruva i Dannemora

GRANGEX ambition är att ett nyöppnat Dannemora ska bli den första 

koldioxidfria gruvan för produktion av högkvalitativt järnmalmskoncentrat, 

som krävs för grön omställning av Europas stålindustri.

GRANGEX måluppfyllelse sker genom en genomgripande kravställning 

under projektutvecklingen för att all utrustning och alla produktionsmetoder 

– om praktiskt möjligt – skall syfta till att eliminera utsläppen av koldioxid. 

Siktet är inställt på en helt elektrifierad gruva, optimerad anrikning för en 

ännu bättre produkt samt mineraltillgångar som förlänger livslängden.

Omställning av Europas stålindustri kräver högsta malmkvalitet – en 

bristvara som Dannemora kan leverera. Ambitionen är att inleda produktion 

år 2025 och att årligen leverera 1,1 miljoner ton högkvalitativ malmprodukt 

(68% järn) för vätgasbaserad direktreduktion. Det möjliggör en 

årsproduktion av ca 700 000 ton grönt stål, vilket räcker till ca 850 000 

personbilar, och eliminering av över 1 miljon ton koldioxid per år

Järnmalmskoncentratet transporteras på järnväg från Dannemora till 

utskeppning från initialt industrihamnen i Oxelösund men på sikt, efter 

nödvändiga förbättringar på banan, hamnen i Hargshamn. Medräknat 

underleverantörer skapas ca 200 lokala arbetstillfällen.



Vinna eller försvinna med 
kompetensen?
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Utmaningen att klara kompetensförsörjningen till olika branscher, med hänsyn till utsikterna på arbetsmarknaden, är 
svår. Antalet som utbildas till efterfrågade yrken är för få, samtidigt som antalet i arbetsför ålder inte ökar i samma takt 
som pensionsavgångarna. Problembilden är komplex men berör i stort följande punkter:

1. För få söker befintliga utbildningar – för få kommer ut

Gymnasium, Yrkesvux, Komvux, YH

2. Bristande matchning av utbildningar mot företagens behov - potentiell kompetens har fel utbildning

Vilka program, vilka inriktningar, dimensionering, geografisk placering?

3. Antalet tillgängliga individer räcker inte för att fylla behoven

I områden med låg arbetslöshet och hög expansionstakt finns inte tillräckligt många människor och det råder 
generell brist på arbetskraft i landet, samtidigt som arbetskraftsinvandringen begränsas

4. Systemfel i utbildningssystemet där näringslivets behov inte har tillräcklig tyngd

Näringslivet har svårt att påverka kompetensförsörjningen i Sverige på huvudmannanivån

Problembild





Norduppland till 2035

Trend/prognos

2 000 fler invånare

1 500 fler arbetstillfällen (dagbef)

1 000 fler arbetstagare (nattbef)

3 500 pensioneringar (dagbef)

4 000 pensioneringar (nattbef)

Ambition/potential (dubblerad befolkningstillväxt)

5 000 fler invånare

2 500 fler arbetstagare (nattbef)

5 000 individer behöver nyrekryteras, i genomsnitt 400 per år

Lokalt tillkommer endast en femtedel av behovet dvs 1 000

Upphör nettoutpendlingen tillkommer 3 000, men saknas fortfarande 1 000

Täcker fortfarande bara 50% av arbetskraftsbehovet

Stor risk för orealiserad tillväxt pga ökad lokal/regional konkurrens om arbetskraften!
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Tillgång till kompetens är en förutsättning för att företagen, men även orterna, i Norduppland ska 
kunna behålla och stärka sin konkurrenskraft och överleva långsiktigt. För många verksamheter 
och orter handlar det om att vinna eller försvinna. 

Sedan minst 20 år har det varit en återkommande utmaning, som företagen och kommunerna 
tillsammans försökt lösa genom att starta nya utbildningar, öka samverkan mellan skola-
näringsliv, stärka kopplingarna till högre utbildning och förbättra kommunikationerna. 

I mitten av 2000-talet gjordes en satsning på bättre kompetensförsörjning till industrin i 
Norduppland. Teknikcollege startades och skulle arbeta för att höja statusen på utbildningar som 
svarar på industrins behov. Utan dessa insatser hade situationen sannolikt varit värre i dag. 

Trots gjorda insatser står företagen inför betydande utmaningar vad gäller kompetensförsörjning. 
Antalet sökande till de industriinriktade programmen är fortfarande lågt, könsfördelningen skev, 
befolkningsutvecklingen svag och antalet högskoleutbildade för få. Grovt räknat behöver 
Norduppland nettorekrytera omkring 400 individer per år kopplat till expansion och 
pensioneringar. Men, företag har svårt att besätta lediga tjänster och platser står tomma. 
Akademisk kompetens har länge varit svårt att locka till Norduppland men numera är alla 
kompetenskategorier svåra att rekrytera. 

Det är en lång rad kompetenser som efterfrågas, allt från industriteknisk gymnasiekompetens till 
bygg- och anläggningsarbetare, välfärdsarbetare och högspecialiserade ingenjörer. 
Industriöretagen behöver rekrytera CNC-operatörer, underhållspersonal, specialister, 
programmerare…En hel del kan tillgodoses lokalt, men mycket handlar om rekrytering från och 
ett fungerande utbyte med omvärlden. Vad kan Norduppland erbjuda?

”Numera är 

alla 

kompetens-

kategorier 

svåra att 

rekrytera”

Behov
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För att näringslivet ska klara sin kompetensförsörjning måste en rad insatser ske samtidigt:

• Utbildning: Det lokala utbildningssystemet måste ha tillräckligt många platser och locka tillräckligt 
många sökande för att svara upp mot kompetensbehov vad gäller gymnasialt utbildad arbetskraft. 
Därtill kunna erbjuda yh-utbildning inom vissa eftertraktade områden. Det gäller i synnerhet inför 
större investeringar som annars riskerar bli lönedrivande och skapa en oönskad konkurrens där 
nya verksamheter tränger undan etablerade verksamheter eller får svårt realisera sina 
investeringsplaner. 

• Infrastruktur: Att det går att arbetspendla mellan orterna samt till/från Uppsala och Gävle längs 
stråken väg 288 och 292 till Östhammar, E4:an och Ostkustbanan. Därtill väg 290 som knyter 
ihop kommunerna och väg 76 längs kusten. Kollektivtrafik och laddinfrastruktur måste byggas ut 
för att möta morgondagens behov. Infrastrukturen och interaktionen med omvärlden har en 
avgörande betydelse för näringslivets kompetensförsörjning, transporter och konkurrenskraft.

• Attraktivitet: Fler behöver lockas att flytta till Norduppland, vilket fordrar ett attraktivt och synligt 
erbjudande, god planberedskap och bostäder i attraktiva lägen utifrån olika behov. Den 
kommunala servicen måste hålla tillräckligt hög nivå, i synnerhet vad gäller skola och utbildning, 
då det har stor betydelse både för områdets attraktivitet och för den långsiktiga 
kompetensförsörjningen. 

Lösningar



Målbild och strategisk 
inriktning



Effekt

• Näringslivet i Norduppland 

har stärkt sin långsiktiga 

konkurrenskraft genom 

bättre kompetensförsörjning

• Norduppland har utvecklat 

sin attraktivitet för företag 

och invånare

Resultat

• Fler ungdomar väljer 

utbildningar som motsvarar 

näringslivets behov

• Fler söker sig till Norduppland 

och de möjligheter som där 

erbjuds

➢ Företagen får fler och bättre 

sökande till utlysta tjänster

Tentativ målbild



Strategisk inriktning
1. Lokal samverkan och profilering

Samverkan: Stärk kopplingen mellan industriföretag i Östhammar och Tierp, genom bildande av ett 

nätverk med utgångspunkt i nuvarande Tillväxtråd i Östhammar och Ambassadörsnätverk i Tierp. 

Tillsätt en klusterledning som motor för samarbetet och som lokal och regional pådrivare i utbildnings-, 

arbetsmarknads- och infrastrukturfrågor. 

Profilering: Utveckla en gemensam berättelse om Norduppland och industriklustret som klarar 

konkurrensen med andra ny-industrialiseringsorter. Förmedla en känsla av att ingå i ett större och 

meningsfullt sammanhang av möjligheter. Använd berättelsen/varumärket som stöd för 

marknadsföring i syfte att locka fler invånare och etableringar.

2. Utvecklat samspel med Uppsala

Kompetensförsörjning: Stärkt det strategiska kompetensförsörjningsarbetet, inom ramen för ett 

uppgraderat Teknikcollege och i relation till Uppsala. Var beredda att förändra nuvarande och starta 

nya yrkesutbildningar (gymnasiala och yh) utifrån behovsanalyser på kortare och längre sikt.

Uppkopplade affärstjänster: Stärk kopplingarna till regionala (Uppsala) affärstjänster, som kan 

komplettera och bemanna industrin kompetensmässigt. De är en viktig möjliggörare både med hänsyn 

till konjunktur och teknikutveckling/innovation.

FoU och högre utbildning: Stärk kopplingen mellan industriklustret, Uppsala universitet och högskolan i 

Gävle genom strategiska samverkansavtal/-projekt gällande såväl utbildning som forskning. Aktuellt 

inte minst inom det kärntekniska området men även ”grön” industri generellt.
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