
Välkommen till seminarium och workshop

13.00 - 13.40 Seminarium (40 min)

13.40-14.25 Workshop (45 min)

Tove Ellingsen & Josefin Jackson
Region Stockholm





Kompetensutmaningen
Landsbygd och skärgård

Kristina Westermark, WSP
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— Landsbygden i plural

Vad är landsbygd?
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— Landsbygden i plural

— Tre olika landsbygder
− Tätortsnära landsbygd

− Landsbygd

− Skärgård

Vad är landsbygd?
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Sysselsättningsutveckling
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— Vilka jobb finns på landsbygderna?

Landsbygdernas jobb
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Största branscher

—Transport

—Handel

—Företagstjänster

—Byggverksamhet
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Personliga tjänster
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Kredit och försäkring
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Största branscher

—Transport

—Handel

—Företagstjänster

—Byggverksamhet

—Lokala skillnader
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Växande branscher

—Branscher med hög 
sysselsättningstillväxt på 
landsbygderna
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Växande branscher

—Branscher med hög 
sysselsättningstillväxt på 
landsbygderna

—Både ”producerande” 
verksamheter och 
befolkningsdrivna, 
kopplade till att 
landsbygderna växer 
mycket i antal bofasta.
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Butikspersonal

Vanliga yrken

Skötare, vårdare och 
personliga assistenter

Barnskötare och 
elevassistenter

IT-arkitekter, system-
utvecklare och testledare

Undersköterskor

Kontorsassistenter 
och sekreterare

Grundskollärare, fritids-
pedagoger och förskollärare

Snickare, murare och 
anläggningsarbetare

Försäkringsrådgivare, 
företagssäljare och inköpare

Ingenjörer och 
tekniker Lastbils- och bussförare

Organisationsutvecklare, 
utredare och HR-specialister

Civilingenjörer

Vårdbiträden

Fordonsmekaniker 
och reparatörer

Banktjänstemän och 
redovisningsekonomer

Sjuksköterskor

Resesäljare, kundtjänst 
och receptionister

Drift-, support- och 
nätverkstekniker

Installations- och 
industrielektriker

Lagerpersonal och 
transportledare

Takmontörer, golvläggare 
och VVS-montörer

Snabbmatspersonal, köks-
och restaurangbiträden

Revisorer, finansanalytiker 
och fondförvaltare

Bevaknings- och 
säkerhetsyrken
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Utmärkande yrken

—Yrken som är speciella 
för landsbygderna

—Maskinförare

—Process- och maskinoperatörer

—Veterinärer

—Fordonsmekaniker

—Hantverksyrken 

—Driftchefer

—Installations- och industrielektriker

—Lastbils- och bussförare

—Hotell- och konferenschefer

—Arbetsledare inom bygg och 
anläggning

—Poliser
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Utmärkande yrken

—Yrken som är speciella 
för landsbygderna

—Vanligare med 
mångsysslande än i 
tätorter

—Maskinförare

—Process- och maskinoperatörer

—Veterinärer

—Fordonsmekaniker

—Hantverksyrken 

—Driftchefer

—Installations- och industrielektriker

—Lastbils- och bussförare

—Hotell- och konferenschefer

—Arbetsledare inom bygg och 
anläggning

—Poliser
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Två saker att ta med sig



17

Två saker att ta med sig

—Landsbygderna har en 
efterfrågan på utbildad 
och kompetent personal, 
likt övriga Stockholms 
län
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Två saker att ta med sig

—Landsbygderna har en 
efterfrågan på utbildad 
och kompetent personal, 
likt övriga Stockholms 
län

—Efterfrågan på 
kvalificerade tjänster, 
men samtidigt utan krav 
på specialistutbildning. 
Det är yrken som går att 
lära sig på jobbet.



Tack!

wsp.com





Arbetskraft med kompetens



Utmaningar för lantbrukare

Datorisering

Regler, många olika myndigheter berör

Arbetar med en okänd variabel (vädret)

Bristande intresse för vårt arbete bland unga

Dålig infrastruktur, kollektivtrafik och bostad



För oss som lantbruksföretagare behövs:

Datorkunnande – bra uppkopplingsmöjligheter – ex:

Mjölkproduktion, animalieproduktion

Moderna traktorer, skördetröskor, maskiner

Skotare, skördare och processorer

Blankett, fakturor, bokföring

Växthusodling



Tekniskt sinnelag 

kunna reparera eller säga vad som är fel

kunna svetsa

aldrig ha tummen mitt i handen

motoröra



Ekonomiskt tänkande

investera eller leasa (2,5 milj för ny stortraktor)

köp eller arrende (kostnaden för marken)

bygga ut eller avveckla (många krav, dyrt)

anställa eller avveckla (företagsledare)



Solfångarverksamhet!

Den gröna cellen! Fotosyntesen!

Energi  från åker livsmedel 

foder

drivmedel

Energi från skog drivmedel

uppvärmning



Workshop

• Säg hej till varandra i gruppen – kort presentation, namn och var ni jobbar

• Utifrån seminariets tema - diskutera utifrån följande frågor enligt ”trafikljusmetoden”

- Vilka är de viktigaste hindren för arbetet (lokalt /regionalt/nationellt)?  (Röd ruta)
- Vad behöver vidareutvecklas i min organisation eller av andra aktörer? (Orange/gul ruta)
- Vad kan jag direkt ta med mig från seminariet som kan användas i min yrkesroll? (Grön ruta)

• Skriv ned era svar tydligt på ert pappersark – se till att alla får prata och att en skriver

• Diskutera ALLA 3 frågor (färger i trafikljuset)



Regler för workshopen

- Se till att alla kommer till tals, anpassa taltiden

- Skriv tydligt

- Utgå från dina egna erfarenheter och bjussa på dig själv



Tack!

tove.ellingsen@sll.se
josefin.jackson@sll.se

Återsamling i plenumsalen efter fikapaus 14.45

mailto:Tove.ellingsen@sll.se
mailto:Josefin.jackson@sll.se

