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Syftet med undersökningen är att ge 
insikt i hur Skellefteå kommun kan 
skapa optimala förutsättningar för att 
säkra kompetensförsörjning i framtiden.

Skellefteå kommun
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Urval och genomförande

Skellefteå kommun B E Y O N D 4

5 x 1,5 digitala fokusgrupper (5-6 deltagare i varje 
fokusgrupp), övervikt på icke-akademiker
• 2 fokusgrupper potentiella hemvändare i 

Norrland i åldern 23-40 år 
• 3 fokusgrupper allmänhet i mellanstora städer, i 

åldern 23-40 år, fokus på Borlänge, Gävle, 
Norrköping

18 x 1h djupintervjuer med hemvändare

Mix av män och kvinnor i samtliga fokusgrupper 
och intervjuer
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DRIVKRAFTER OCH 
FÖRDELAR
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Vi tog bilen mitt i vintern. Det var 
spännande, det var mycket snö och sådär. 
Hade en liten med oss. Vi pratar 
fortfarande om det jag och min sambo, när 
man kom på E4an, vilken lättnad när man 
kom in och såg Skellefteå. Nu var vi 
hemma, vi kunde pusta ut, allting var klart. 
Rullade in där i Skellefteå. Det var bara en 
så härlig känsla.”

- Hemvändare

Skellefteå kommun

BILDEN AV SKELLEFTEÅ
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Varmt välkomnande ifrån kommunen och 
näringslivet, men svårt att bygga upp ett socialt liv 

• Många hemvändare lyfter att de blivit väldigt 
välkomnade av kommunen, och av näringslivet -
inbjudningar till inflyttardagar, välkomstlådor och 
informationshäften

• Flera hemvändare anger att det tar tid och är svårt att 
bygga upp ett socialt umgänge i Skellefteå

• Vissa menar att det är lite svårare i Skellefteå än vad de 
upplevt i andra städer generellt

• Nya grannar beskrivs som en mycket viktig nyckel till 
etableringen i staden

Skellefteå kommun

” Alltså jag måste säga, glatt överraskad över hur 
kommunen har bemött oss. Allt från att vi flyttade 
in, vi fick nåt i brevlådan, infoblad, nån 
nyckelring, till att komma till kommunhuset och 
hämta ut en väska. Sen hade de en dag på 
Exploratoriet, för hela familjen, det var fika och 
de berättade om kommunen, barnen fick 
gosedjur och kepsar och mössor och gud vet 
vad. Jättebra! Trodde inte man skulle bli så bra 
behandlad av kommunen! – Hemvändare

” Alla är ganska, trevliga på arbetstid, men alla 
har sitt liv på sidan om. Det är lite svårt kanske att 
få igång det sociala på kvällar och helger. Man 
får anstränga sig litegrann. Jag kan fortfarande 
känna att det skulle vara kul med mer av den 
varan.” – Hemvändare

BILDEN AV SKELLEFTEÅ
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Hela världen har kommit till 
Skellefteå. Allt sker utanför 
mitt fönster. Tänk att man 
får vara med om det här!”

- Hemvändare

Skellefteå kommun

BILDEN AV SKELLEFTEÅ
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Framtidsandan och energin en stor nyckel 
för hemvändare och pot. hemvändare

• Spännande att få vara en del av tillväxten i Norrland 
generellt, vara med i den positiva framåtandan och 
tillväxten i Skellefteå specifikt

• Behöver inte längre kompromissa genom att flytta 
tillbaka - kan få allt det positiva med närhet till familj, 
utan att behöva avsäga andra saker man tycker är viktigt 

• Flera potentiella hemvändare som tidigare inte tänkt 
tanken på att flytta hem, har börjat fundera en gång till 
på om inte Skellefteå är aktuellt ändå

Skellefteå kommun

I måndags på kvällen, att det sitter folk på 
uteserveringen och tar en öl. Inte A-laget. 
Normala människor. Så var det inte förr.” 
Hemvändare

” Om man gift sig med en storstadsbo är det 
inte lätt att få med sig dom hem, men nu, man 
vet vad Skellefteå är, det syns i media, det 
byggs, det var helt klart en, det var ett måste för 
oss. För att det skulle kännas intressant.” 
Hemvändare

BILDEN AV SKELLEFTEÅ
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Naturen, lugnet och tryggheten största styrkorna

• Lugn, ro och enkelhet

• Närheten till allt lockar - Skellefteå som en ”10 minuters-stad” 

• Närheten till naturen 

• Tryggheten – en bra plats för barn att växa upp på

• Jobbmöjligheter, låg arbetslöshet

• Möjligheten att bo närmre vänner och familj

• Byte av omgivning, nya människor och nya möjligheter

Skellefteå kommun

” Det är låg arbetslöshet, det gör att man, man 
upplever inte gäng som hänger på stan. Det 
är inga gäng på stan helt enkelt. Det har nog 
att göra med att det är låg arbetslöshet. Eller 
så funkar integrationen bra? ” - Hemvändare

”Skulle säga naturen, ju högre upp man 
kommer desto vackrare blir det. Finns mycket 
orörd natur och fjäll, skidorter. Det är för mig 
den största attraktionskraften. Samt 
spännande jobb.” - Allmänhet

”Om det skulle vara något specifikt som ett 
jobberbjudande så skulle jag absolut kunna 
flytta tillbaka. Har ju delar av familj och 
bekantskapskrets som redan har flyttat 
tillbaka. Skulle inte vara så svårt att flytta 
tillbaka.” - Pot. hemvändare

BILDEN AV SKELLEFTEÅ
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”Det blev osannolikt bra. Man vill nästan 
inte prata om det, för man skäms över hur 
bra det blev. En superidyll. Jag har får runt 
omkring mig här nu när vi pratar, och en 
liten fågelsjö. Har precis cyklat hem från 
jobbet en km bort, och hämtat på förskolan 
på vägen. Det hade inte kunnat bli bättre. ”

- Hemvändare

Skellefteå kommun

BILDEN AV SKELLEFTEÅ
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FARHÅGOR OCH 
NACKDELAR

Skellefteå kommun
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”Något som är väldigt nice att ha i en 
stad är ju en bra infrastruktur. 
Trafiksituationen är ett helvete i 
Skellefteå, går ju inte att köra bil där 
samtidigt som det inte finns bussar 
och inga cykelvägar heller. De 
behöver göra något åt det NU, helst 
för några år sedan.”

- Pot. hemvändare

Skellefteå kommun

FARHÅGOR OCH NACKDELAR
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Farhågor och nackdelar

Växtvärk kopplat till boende och viktiga samhällsfunktioner 

• Hårt pressade samhällsfunktioner 

• En hårt pressad bostadsmarknad 

• Stora brister i infrastrukturen till/från och inom Skellefteå 
ett stort hinder

Ett stort innerstadsfokus väcker farhågor hos hemvändare 

• En frustration över att det känns som att allting utanför 
stadskärnan åsidosätts

Skellefteå kommun

” Min pappa som bor här uppe, han fick inte 
komma in till sin gamla tandläkare han gått till 
i 40 år eller nåt. För dom tar bara emot barn, 
det är det enda dom kan mäkta med. Dom 
behöver prioritera. Det var en varningsklocka 
för mig. Jag menar, hur många tusen till skulle 
vi bli i kommunen? ” Hemvändare

” Jag behövde ta bilen för en jobbresa till 
Sundsvall förra veckan. Det fanns liksom inga 
tåg där tiderna passade, det hade inte gått att 
åka kollektivt.” Hemvändare

” På samma sätt som riksdagen har ett 
Stockholmsfokus har Skellefteå kommun ett 
stadsfokus.” - Hemvändare

FARHÅGOR OCH NACKDELAR
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Okunskap och oro för utanförskap största hindren

• För deltagare i mellanstora städer är okunskap det       
största hindret 

• Fördomar om att skellefteåbor ökänt är stängda och att det 
är mycket svårt att komma in i gemenskapen 

• Småstadsmentaliteten ett hinder för potentiella hemvändare 
- Samtidigt lyfter många hemvändare att klimatet upplevs 
som öppnare 

• Farhågor bland allmänheten i mellanstora städer och 
potentiella hemvändare att Skellefteå inte har ett tillräckligt 
stort uteliv, idrottsliv och kulturliv för att tillfredsställa 
behoven, i synnerhet för målgruppen 20-30 år

Skellefteå kommun

”Tänker att människor är stängda i 
Skellefteå. Det är som att lära känna folk i 
Gävle, det var i princip omöjligt.” –
Allmänhet

”Finns så mycket långsinthet och att det är 
familjärt och nära mellan alla. Grejer ligger 
kvar länge och folk tar åt sig av minsta lilla.” 
– Pot. hemvändare

FARHÅGOR OCH NACKDELAR
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”Men utbudsmässigt kanske 
det fanns 5 saker, träna och 
jobba tillsammans, frisbeegolf, 
äta mjukglass i Bergsbyn, femte 
var festa och supa – många 
aktiviteter försvinner på vintern, 
så då var det supa och träna.”

Potentiell hemvändare

Skellefteå kommun
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SKELLEFTEÅ SOM DEN 
OPTIMALA STADEN

Skellefteå kommun
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” Ja förutom 
infrastrukturen… fasiken, får 
de bara till det är den fan i 
mig optimalt att bo här.”

Hemvändare, man

Skellefteå kommun

OPTIMALA STADEN ATT BO, LEVA OCH ARBETA I
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Möjlighet till sociala mötesplatser och ett 
aktivt liv beskrivs vara  A och O

• En stad anpassad och utvecklad för livets alla skeden, vilket 
inkluderar välfungerande samhällsfunktioner i allt från 
sjukvård till skola och omsorg 

• En mer levande stad, med ett aktivt uteliv, restauranger, 
kultur, sportevenemang och sociala mötesplatser 

• En modern infrastruktur och välfungerande 
bostadsmarknad med fokus på hållbarhet

• Öppen och välkomnade stad med fokus på trygghet och 
social jämlikhet 

• Hemvändare lyfter vikten av stöd och uppbackning till 
initiativ underifrån – att ge idéerna plats

Skellefteå kommun

”Vi vill ha restauranger, vi har inte ens nattklubb 
här nu? Det finns inte. Det är hemskt! Ingen flyttar 
till ett ställe bara för att det finns bostäder. Man vill 
ju leva. Hade det varit så, så hade ingen bott i 
Stockholm.” - Hemvändare

” Om det uppstår ett problem såsom utbredd 
rasism eller såna saker som inte är bra för 
samhället… Kommunen ska vara 
handlingskraftiga i de frågorna. Visa att man bryr 
sig och ta ansvar i olika frågor, för att människor 
ska må bra, inte bara att man ska växa och bli 
större.” - Allmänhet

OPTIMALA STADEN ATT BO, LEVA OCH ARBETA I
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”En utbyggd kollektivtrafik som går till 
simhallen, friidrottsarenan och 
naturområdena är jätteviktigt. Natur har 
blivit en rikemansgrej, du måste ha råd 
att äga en bil för att kunna ta del av 
naturen. Såna satsningar går jag igång 
på, att alla får ta del av naturen.”

Allmänhet

Skellefteå kommun



B E Y O N D 21

Kalendarium och professionella mötesplatser

• Tillgängliggöra information via modernt och 
uppdaterat kalendarium

• Mer information och aktiviteter kring det 
professionella livet i Skellefteå

• Optimalt önskas en matchmaking-tjänst kopplat 
till arbetslivet

Skellefteå kommun

OPTIMALA STADEN ATT BO, LEVA OCH ARBETA I

”Då tror jag att de ska verkligen bjuda in till 
mer träffar. Mera, jo men bjuda in till mer 
träffar. Visa sig lite mer framfötterna. Näst 
intill vara framfusig.” - Hemvändare

”Men från näringslivskontoret t.ex. 
samordning genom alla aktörerna, så man 
kan se totalmängden av kompetenser som 
man söker. Ta t.ex. en person som är 
tekniker som är väldigt efterfrågad, men 
partnern är lärare, och då behövs 
synliggöras hela arbetsmarknaden” 
- Hemvändare
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Det enda jag saknar, det är väl folk som 
jobbar med samma sak. Finns det 
interaktionsdesigners i Skellefteå? Jag 
har efterlyst, försökt hitta meetups och 
nätverk där man kan hjälpa varandra.. 
kanske lite inspiration. I Stockholm gick 
jag ofta på meetups. Det är alltid kul att 
lyssna och träffa kollegor. Det saknar jag 
lite. Det borde finnas underlag för det? ” 

- Hemvändare

Skellefteå kommun

OPTIMALA STADEN ATT BO, LEVA OCH ARBETA I



B E Y O N D 23

JORDNÄRA
FRAMÅTANDA
INNOVATIV
HÅLLBAR
STOLT
ÖPPEN & TILLGÄNGLIG
MODERN & JÄMLIK
INITIATIVRIK & IDÉRIK

Skellefteå kommun

S K E L L E F T E Å  I  
F R A M T I D E N

JORDNÄRA
FRAMÅTANDA

INNOVATIV
HÅLLBAR 

STOLT
STÄNGD

GAMMALMODIG
LÅNGSAM

S K E L L E F T E Å  I D A G

FRÅN TILL

Upplevda värden som speglar bilden av Skellefteå idag, samt 
önskade värden för att upplevas optimalt attraktiv i framtiden

OPTIMALA STADEN ATT BO, LEVA OCH ARBETA I




