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Abstrakt 

I dagens nyhetsmedia kommer det ofta upp om hur företag lider av arbetskraftsbrist. I 
Jakobstadregionen har det gjorts undersökningar där det kommer upp att företagen är i 
behov av arbetskraft inom många sektorer. 
 
Syftet med detta examensarbete är att överlag se vad arbetskraftsbrist är för något och 
hur företagen i Jakobstadregionen själva ser på detta. Undersökningen görs genom 
kvalitativa intervjuer av företagens HR-chefer där de själva kan ge sin syn på hur stort 
problem det är i deras företag och hur de ser på utvecklingen inom rekrytering och hur 
man ska få lockat folk till regionen. 
 
Teoridelen behandlade vad arbetskraftsbrist är för något, vad orsakerna till att det uppstår 
arbetskraftsbrist och vilka åtgärder det finns till förfogande för att stävja eller bota en 
arbetskraftsbrist som uppstår. Den empiriska delen består av de intervjuer jag gjort med 
företagen, Ekeri, Prevex, Herrmans och Nautor Swan och en intervju som gjorts med 
Jakobstadregionens egna utvecklingsbolag Concordia och deras helhetsbild av 
arbetskraftsbristen i denna region. 
 
Resultatet av min undersökning visar att det finns ett arbetskraftsbehov till denna region, 
inom olika sektorer, men att företagen inte ser det som ett stort problem. Det som de 
tycker de borde förbättra är synligheten, att vara mer ute i samhället och på sociala medier 
för att göra reklam för företaget som arbetsplats. Man ser inte att regionen har haft en 
stor inverkan på rekryteringar men att man borde lägga mer energi på att få lockat hit 
människor som har en koppling till regionen. 
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Tiivistelmä 

Nykypäivän tiedotusvälineissä käy usein ilmi, kuinka yritykset kärsivät, koska niillä on 

työvoimapulaa. Pietarsaaren alueella on tehty tutkimusta aiheesta ja kävi ilmi että 

yritykset tarvitsevat työvoimaa monilla aloilla. 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää mitä  työvoimapula on ja miten yritykset itse 

suhtautuvat tähän. Tutkimus tehtiin laadukkaiden haastatteluiden avulla yrityksen 

henkilöstöhallinnon johtajien kanssa haastatteluista, he voivat itse antaa näkemyksensä 

siitä, kuinka suuri ongelma tämä on heidän yrityksissään ja miten he näkevät kehityksen 

rekrytoinnissa ja miten houkutella ihmisiä alueelle. 

 

Teoreettisessa osassa käsitellään yleisesti mitä työvoimapula on, mikä aiheuttaa 

työvoimapulaa ja mitkä ovat toimepiteet työvoimapulan korjaamiseksi. Empiirinen osa 

koostuu haastatteluista, jotka olen tehnyt , Ekerin, Prevexin, Herrmanin ja Nautorin 

kanssa sekä yhdestä haastatteluista Pietarsaaren seudun oman kehitysyhteisön 

Concordian kanssa, ja heidän näkemyksensä työvoimapulasta. 

 

Tutkimukseni tulokset osoittavat, että tarvitaan työvoimaa tälle alueelle monilla eri aloilla, 

mutta yritykset eivät näe tätä suurena ongelmana. Heidän mielestään parannettavaa on 

näkyvyydessä, ja pitää olla enemmän yhteiskunnassa ja sosiaalisessa mediassa 

mainostaakseen yritystä työpaikkana. He eivät näe, että alueen omalla vetovoimalla olisi 

ollut merkittävä vaikutus rekrytointiin mutta heidän tulisi enemmän panostaa ihmisten 

houkuttelimiseen joilla on yhteys alueeseen. 
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Abstract 

Media often today talk about how companies are suffering because they have labor 
shortage. In the Pietarsaari region they have done research about this subject, where it 
appears that the companies need labor in many sectors. 
 
The purpose of this thesis was to describe what labor shortage is in general and how the 
companies themselves identify this subject. The research was done through qualitative 
interviews of the companies’ Human recourse managers, where they can give their view 
of how big this problem is in their companies and how they look at development in 
recruitment and how to attract people to the region. 
 
The theoretical part treated in general what a labor shortage are, and what causes labor 
shortage and what the actions to cure labor shortage are. The empirical part consists of 
the interviews I have done with the companies, Ekeri, Prevex, Herrmans and Nautor Swans 
and one interview I have done with the Pietarsaari region`s own development corporation 
Concordia and their general picture of the labor shortage in this region. 
 
The result of my research showed that there is a labor shortage in this region. Although 
this is a problem in many sectors, the companies considered it not a major problem. What 
they thought they should improve is the visibility in the community, and on social media 
to advertise the company as a workplace. They did not consider that the region`s own 
attraction has had a major impact on recruitment, but that they should put more energy 
in to attract people who have a connection to the region. 
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 1 Inledning 

I mitt examensarbete har jag valt att titta närmare på arbetskraftsbristen för Österbottniska 

exportföretag och se på hur den påverkar företagen i regionen, och överlag se vad 

arbetskraftsbrist är för något. 

 

1.1 Bakgrund 

I regionens dagstidningar har det ofta skrivits artiklar den senaste tiden om hur 

arbetskraftsbristen påverkar företagen, att det är en stor orsak att de inte investerar fast de 

kunde göra det. I dessa artiklar har jag inte fått något övergripande svar varför den är ett så 

stort problem, och varför vi har arbetsökande men ändå en brist på arbetskraft. Dessutom 

ville jag veta mer om vad företagen gör för att de ska få mer kunnig arbetskraft och se vad 

de borde göra. I min teoridel ska jag överlag se vad arbetskraftsbrist är för något. I 

undersökningen tänkte jag titta närmare på vad företagen ser för problem med 

arbetskraftsbristen och vad de själva använder för metoder för att göra situationen bättre. 

Bakgrunden till detta ämne har att göra med att jag har ett stort samhällsintresse och vill veta 

mer om hur företagen jobbar när det är svårt att hitta kunnig arbetskraft. Saker man kan höra 

vid diskussioner är att någon säger att ett företag har svårt att hitta folk, orsakerna till att det 

är så kan vara mycket intressanta att ta reda på. 

En sak som varit på tapeten på senare tid var när utvecklingsbolaget Concordia höll ett 

rekryteringsevenemang för att visa vad Jakobstadsregionen har att erbjuda, man skrev att det 

fanns 600 obesatta jobb. En speciell sak som man gjorde var att skicka ut 3000 guldbiljetter 

till personer som flyttat bort från regionen (Mattfolk, 2019).  Detta lät väldigt intressant och 

bland annat något som jag ville få svar att hur stort problem är denna arbetskraftsbrist för 

företagen, och vad finns det för saker man kan göra för att stävja detta.  

 

1.2 Syfte 

Syftet med detta lärdomsprov är att få en helhetsbild av vad arbetskraftsbrist är för något och 

se hur företagen ser på denna problematik och vad de själva gör. Att genom en kvalitativ 

studie få svar hur arbetskraftsbristen kan hämma tillväxten i en region. Och varför det är ett 
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problem. Syftet med detta lärdomsprov är också att undersöka hur arbetskraftbristen ser ut i 

Jakobstadsregionen och vad företagen i regionen gör för att stävja en sådan utveckling. Med 

utgångspunkt i detta syfte har jag valt att undersöka följande frågeställningar; 

1. Hur ser situationen kring arbetskraftsbrist ut i Jakobstadregionen? 

2. Vad är företagens bild av situationen kring arbetskraftsbrist? 

3. Hur arbetar företagen för att motverka negativa konsekvenser av en arbetskraftsbrist? 

 

1.3 Avgränsning 

Eftersom jag har växt upp i Jakobstadsregionen och vet mest om företagen här vill jag 

begränsa arbetet så att det gäller företag från denna region. När jag dessutom studerat 

företagsekonomi med inriktning på internationell handel, även intervjua mestadels 

exportföretag. När det gäller teoridelen kommer jag se överlag allmänt vad 

arbetskraftsbristen är, vad orsakerna är och vad det finns för åtgärder företagen kan göra. De 

politiska beslutet kan ha stor betydelse, men jag kommer att ha ögonen på vad företagen kan 

göra och inte lägga fokus på politisk lobbying eller vad Finlands regering borde ta till för 

åtgärder. 

 

1.4 Forskningsmetod 

I min forskningsmetod har jag valt kvalitativ forskningsmetod, då jag tror att det är denna 

metod som kommer kunna ge mig de svar på de frågor som jag har, och dessutom kunna ge 

mig en större helhetsyn inom detta ämne.  

Kvantitativa undersökningar har gjorts när det gäller arbetskraftsbehovet, att istället få 

företagens egna åsikter och då få en djupare förståelse för det man väljer att undersöka. 

Vilket den kvalitativa undersökningsmetoden brukar ge vore en bra forskningsmetod. 
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2    Arbetskraftsbrist 

I detta kapitel som tillhör min  teoridel kommer jag överlag ta upp vad arbetskraftsbrist är 

och vad den strukturella arbetslösheten är och hur man tänker sig att arbetskraftsbristen 

kommer se ut i framtiden. 

 

2.1  Bakgrund till arbetskraftsbrist 

Om man ska gå in på bakgrunden vad arbetskraftsbrist betyder för något, så har den ingen 

universiell definition, utan man får se det som så att det betyder att man har för lite arbetskraft 

eller att arbetskraften, och jobben inte matchar. Som en annan sak man också kan nämna är 

att det inte går att säga, att det inte finns något objektivt sätt att fastlå det optimala antalet 

arbetstagare för ett visst yrke. (Eklund, 2014, 3). 

När det gäller efterfrågan på arbetskraft, så är det  som Eklund (2014, 68) skriver i sin bok 

Vår ekonomi, en introduktion till samhällsekonomin att ” Arbetsgivarna behöver anställa 

människor för att kunna producera de varor och tjänster som efterfrågas i ekonomin. 

Efterfrågan på arbetskraft styrs därför dels av det totala efterfrågetrycket i ekonomin, dels 

av hur produktionstekniken ser ut, det vill säga hur maskiner och arbete kombineras för att 

producera de efterfrågade varorna.” 

När man går igenom en sådan sak som matchningsproblem på arbetsmarknaden, så är det ju 

så att utbudet av arbetskraft hela tiden förändras, unga blir klara med sin utbildning, folk är 

tillbaka efter föräldraledighet, den tekniska utvecklingen och utbildningen förändrar 

arbetsmarknaden. Den nya tekniken gör så att det krävs nya kunskaper, gamla arbeten blir 

överflödiga medan nya sorters jobb finns till förfogande. 

Eklund (2014, 75) nämner även att ”Arbetsmarknaden är ju inte enhetlig, utan består av 

många delarbetsmarknader för arbetstagare och arbetsplatser med olika egenskaper och 

krav.” När det gäller attraktionskraft, för att en region eller ett land ska ha en stark 

attraktionskraft, är några av förutsättningar för detta ett gott företagsklimat, ett bra 

utbildningssytem, skatter och instituoner som stimulerar arbete, god infrastruktur och 

transporter (Eklund, 2014, 141). 

Ur ett större perspektiv blir också attraktionskraften för ett land viktigt, landet och i det här 

fallet Finland måste ju kunna dra till sig investeringar och driftiga människor, så att inte 
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kapitalet flyr och man får en så kallad brain drain. Saker som inverkar på detta är liknande 

som vi tidigare nämde med ett bra utbildningssytem, men även politisk stabilitet och att man 

har en flexibel arbetsmarknad, samt ett skattesystem som premierar arbete och investeringar. 

(Eklund, 2014, 232). 

 

 

2.1.1 Globaliseringens påverkan 

När man tänker på globaliseringen  är utvecklingen den att ekonomierna flätas mer samman 

nu än förut, arbetskraften blir rörligare och äldre i länder som Sverige, och vi kan säkert säga 

delvis samma sak för Finland, dessa länder måste utveckla sin teknik och höja sin 

produktivitet för att vara attraktiva i världsekonomin. (Eklund, 2014, 89). 

Detta är något som även gäller hur arbetskraftsbristen i exportföretag påverkar den 

ekonomiska tillväxten. Den blir klar med att exporten av varor är en viktig del för att ett 

företag ska växa och även ett samhälle, bl.a. skriver Elsässer (2017, 65) i sin bok 

nationalekonomins grunder att ”Ökad export leder till ökad sysselsättning och ett ökat 

inflöda av valutor.”  Och när man talar om BNP så är den tekniska utvecklingen viktig, och 

är beroende av den kvalitet som landets institutioner har (Elsässer, 2017). 

Hur kan vi då ha arbetskraftsbrist om det finns arbetslösa? Det får man härleda till den så 

kallade strukturella arbetslösheten och dess matchningsproblem, att det kan ta tid att få 

slussat de arbetslösa till de lediga jobb som finns och att kraven från arbetsgivarna inte alltid 

stämmer överens med arbetstagarens kvalifikationer. Förväntningar på löner och arbetsmiljö 

är inte heller de samma från arbetstagarna. (Elsässer, 2017, 106). 

I en högkonjuktur där kapacitetsuttnyttjandet är högt och arbetslösheten låg, då kan man 

beskriva det som med en gunghäst. Att konjukturfenomenen sätts igång genom en knuff så 

fortsätter den att svänga, hur sen den här svängningen tar fart beror på styrkan i knuffen, och 

om hästen håller på att stanna kan den få fart igen genom en ny knuff. (Elsässer, 2017, 107). 
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2.1.2 Strukturell arbetslöshet  

Om vi sen ska gå över till vad strukturell arbetslöshet är, så det beror inte på hur många som 

hamnar i denna arbetslöshet, utan också hur lätt det är att få ett nytt jobb. Det är 

matchningsproblematiken igen, någon söker ett nytt jobb men företagen letar efter någon 

som uppfyller kvalifikationskraven. Desto bättre information aktörerna har, och ju högre den 

geografiska och yrkesmässiga rörligheten är hos de arbetslösa, desto mindre strukturell 

arbetslöhet. (Eklund, 2014). 

Yrkesmässiga rörligheten hänger ihop med utbildningssytemet, geografisk rörlighet med 

kommunikationssytemets kvalitet, bostadsmarknaden, och hur andra medlemmar t.ex. vill 

eller kan flytta. Lagstiftningen på arbetsmarknaden päverkar också.  Jämförelsen kan tas 

med de europeiska länderna som haft en högre arbetslöshet än USA sedan 1980-talets mitt 

och i alla fall före finanskrisen 2008 med en mer reglerad arbetsmarknad, där 

marknadskrafterna i USA haft ett större spelrum, där Europa haft ett mer generöst skyddsnät 

och lagar om anställningskydd. Storleken på arbetslöshetsunderstöd och längden på perioden 

har betydelse  sen hur den strukturella arbetslöshet ser ut. (Eklund, 2014, 116). 

Man kan säga att ju mer generösa förmånerna är vid arbetslöshet desto mindre pushfaktor 

för att söka ett jobb. De sociala problemen tilkommer dock, om förmånerna är låga eller 

befintliga. Gränsen mellan konjukturell och strukturell är inte tydlig, efter en djup 

konjukturnedgång går det långsamt att få tillbaka arbetskraften, d.vs. den kommer inte 

tillbaka i samma takt som konjukturuppgången. 

Detta är vad som sker på den europeiska arbetsmarknaden, men den amerikanska 

arbetsmarknaden har en baksida, det är lätt att bli av med jobbet och lätt att få ett nytt. Man 

kan då nöja sig med en lönesänkning,  klyftorna kan då bli större och inkomstskillnaderna 

kan skapa sociala spänningar i samhället. 

Som slutkläm kan man säga att den strukturella arbetslösheten kan vara både kortsiktig och 

långsiktig, den långsiktiga kan bero på ett lands konkkurenskraft. Den kortsiktiga är då en 

så kallad friktionsarbetslöhet. (Eklund, 2014, 119). 
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2.2 Arbetsmarknaden i framtiden  

Vad kan vi säga om arbetsmarknaden i framtiden och vad kommer den ha för inverkan på 

arbetskraftsbristen?  När det gäller framtiden, kommer  demografin bli ett stort problem, t.ex. 

Tysklands befolkning kommer ha 40 % mer 65 åringar  och uppåt än i dags datum (2014) 

vid år 2035. Mer företag analyserar åldersstrukturer för att se hur många som behöver 

komma in i stället. Öppenheten, förr i tiden kollade man igenom tidningen för att se om det 

fanns något ledigt jobb, medan det idag finns databaser i hela världen där man kan hitta jobb, 

likt i googles sökfunktion skriva in vilket typ av jobb som helst. (Trost, 2014, 6-8). 

Mer och mer blir det som så att företagen vill ha kunnig och utbildad personal som kan skapa 

idéer och fullfölja dem.  Mer än det kanske såg ut förr i tiden när man föredrog flitiga och 

hederliga arbetare, den här utvecklingen kommer bara fortsätta och är en orsak till att företag 

skriker efter arbetskraft fastän kanske arbetslösheten är hög. (Trost, 2014). 

Några Macrotrender som vi ser för framtiden i vad som kommer förändras, utvecklas till det 

bättre eller helt enkelt ha en påverkan till för hur arbetsmarknaden kommer att se ut. 

Mactrotrender i vad som kan tänkas förändras, utvecklas till det bättre eller ha en påverkan 

på arbetsmarknaden. Många av dessa saker har redan skett men i alla fall kommer vi se en 

fortsättning av denna utveckling. Här är några punkter som kommer ha inverkan eller redan 

har haft. 

1. Den demografiska utvecklingen, där mer folk kommer i pensionsåldern och där den unga 

befolkningen som ska byta ut den gamla inte är lika många som den äldre generationen. 

2. Internet, och där transparensen blir större. 

3. Ändringen från vanligt manuellt arbete till mer mentalt arbete, från fysiskt jobb till jobb 

där man får sitta på kontor och använda sitt huvud mer än kroppen. 

4. Konkkurensen globalt, där man kan söka arbetskraft från många olika ställen i världen, 

och tvärtom den så kallade Brain Drain som kan uppstå när många högutbildade flyttar från 

en region. 

5. Den tekniska och vetenskapliga utbildningen kommer inte räcka till, inte ens den 

utbildningen som utbildningsanstalterna ger kommer räcka till för framtidens behov (detta 

gäller då Tyskland). 
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6. Kommande generationer kommer diskutera med och om företag på ett mer öppet sätt, de 

arbetsgivare som kan kommunicera med dessa ungdomar kommer att vara vinnare till sist. 

När all denna utveckling sker så kommer mer och mer företag att satsa på företagets 

varumärke, och varumärket som arbetsgivare då får man som en helhet bättre och fler 

sökande till företaget. (Trost, 2014). 

 

2.3  Tillbakablick gällande arbetskraftsbristen 

I boken om Vasa arbetskraftsbyrå skriven av Magnus Lindholm (2006) så förutspådde man 

att efter 2010 så skulle det komma att råda arbetskraftsbrist i landet eftersom den 

efterkrigstida generationen skulle gå i pension. Och Lindholm säger bland annat  ” Vad ingen 

kan förutspå är världshandelns utveckling och vilka konsekvenser stora 

industrianläggningars eventuella omstruktureringar har på arbetsmarknaden.”  Man nämner 

att ur ett Vasaperspektiv ser framtiden ljus ut, men att det finns stora regionala skillnader. 

I samma bok finns ett kapitel om ABB Platstorg, och år 2006 var arbetskraftsbyrån Platstorg 

vid företaget ABB i Vasa unikt när man tydligen var enda företaget i landet som hade en 

egen arbetskraftsbyrå. Ofta var arbetstagaren och arbetsgivaren  representerade av bara en 

part vid arbetskraftsbyrån så nu möttes dessa två parter. En man vid namn Hannu Olikkala 

skötte byrån, och om en enhet på företaget behövde en ny arbetstagare så tog man kontakt 

med honom för att söka upp några lämpliga kandidater från deras egna eller 

arbetskraftsbyråns register. 

Här var en tydlig trend att ansökningarna virtuellt ökade hela tiden, Europeisk arbetskraft 

förutspådde man att skulle komma hit till vårt land. Att i takt med en minskning av 

arbetskraften i vårt egna land så kommer vi bli allt mer beroende av arbetstagare utifrån som 

vill flytta hit. Det förutspåddes att vi skulle få se mer utländsk arbetskraft inom vissa 

branscher, såsom metallindustrin och byggnadsbranschen och städsektorn  och då från de 

Baltiska länderna, Polen och Tyskland. Bristande språkkunskaper har gjort att det inte varit 

ett stort flöde. (Lindholm, 2006). 

Här har man inte kunnat förutspå hur världsekonomin skulle se ut, men iaktagelser har gjorts 

som varit väntade och även skett, med branscher där mer utländskt arbetskraft tillkommit 

under tidsperioden från 2006 till dags datum (2019) 
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2.4 Regionens dragningskraft 

Regionens dragningskraft är en viktig del när man tänker på arbetskraften och en viss 

arbetskraftsbrist, tillgången till kompetent arbetskraft är viktig för regionen likväl som 

tillgången till bra trafikförbindelser. Den styr nyetableringar, avgör om företag kan hålla 

kvar sin verksamhet, en högklassig utbildning är en viktig del där också. 

Men bara detta är inte tillräckligt, utan en tillväxtorienterad ort med globalt konkkurerande 

företag, och i det här fallet måste också företagen rekrytera arbetskraft utifrån. Företagen är 

alltså beroende av att deras region har tillräcklig dragningskraft för att locka inflyttare utifrån 

om de ska kunna verka i en region. (Rosenblad, 2017). 

Regionmarknadsföring spelar här en viktig roll och handelskammarens uppgift blir att visa 

upp de företag som finns och föra fram det genom näringslivets nätverk som finns till 

förfogande. Allt detta görs tillsammmans med städerna, utvecklingsbolagen och 

landskapsförbunden. (Rosenblad, 2017, 20-21). 

Österbottens handelskammares tidning Coastline som kommer ut på engelska och gör 

reklam för Jakobstadregionen och dess båtkluster, är ett bra exempel för så kallad 

regionmarknadsföring, där man gör global marknadsföring för ett kluster av ett visst typ av 

företag. Ett ständigt hot som alltid kommer upp är att unga lämnar Österbotten. En 

målsättning är då att alla jobbar tillsammans för att unga ska trivas, och är högt prioriterat 

för samhällsbygget i Österbotten. (Rosenblad, 2017). 

Mina egna kommentarer om coastline tidningen är att om även om det är 

regionmarknadsföring främst för kunder så marknadsförs ju regionen överlag.  Folk som är 

båtintresserade kanske får en positiv bild av att jobba för dessa företag.  Alla vinner på sådan 

marknadsföring, även regionen alltså komunerna och dess invånare men även själva 

företagen som får ”visa” upp sitt företag och berätta vad de håller på med, och på så sätt göra 

kunder intresserade men även potentiella arbetstagare.  

Och det är ett ypperligt bevis vad som kan vara bra för företagen att göra för att moverka 

arbetskraftsbrist att helt enkel göra regionmarknadföring med hjäp av att göra reklam för en 

viss typ av bransch så som Vasa gör med energiklustret omedvetet eller medvetet. Energy 

week är också ett sådant exempel som hålls för energiklustret i Vasa och där det hålls 

föreläsningar och man gör reklam för sina företag och de saker man håller på med. 
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2.5  Är arbetskraftsbristen sann? 

Från år 2013 får vi svar på att företagens rekryteringssvårigheter och arbetskraftsbrist kom 

till tals före finanskrisen (Ilmakunnas, Kanninen & Husa, 2013, 3). Det speciella var att år 

2013 i Finland så fast vi hade en hög arbetslöshet och en inte så kraftig tillväxt så var det 

ändå arbetskraftsbrist, mycket av dessa problem fanns i hälsovårdssektorn. Det kan finnas 

många lediga jobb i en bransch men också många arbetsökande det handlar om en så kallad 

ojämvikt på arbetsmarknaden som inte alls är bra för ekonomin (Ilmakunnas;Kanninen;& 

Husa, 2013, 6-10). 

Arbetskraftsbrist är något som är förekommande i högkonjuktur, var problematiskt före 

finanskrisen med stor tillväxt, fler i arbete och fler som gick eller skulle gå i pension. 

Frågeställningar som kan uppstå fast det är en hög arbetslöshet 

• Åldrande befolkning, kommer krävas mer personal i vårdyrket och tar dessa personer  

bort arbetskraft från andra branscher? 

• Rekryteringsbesvären, när det finns arbetslösa men också lediga jobb. 

• Kan invandringen vara botemedlet för arbetskraftsbristen? 

• Att det krävs ett ökande av arbetskraftsutbudet. 

Brist på arbetskraft verkar vara ett problem även vid lågkonjuktur och hög arbetslöshet. Ur 

ett makroperspektiv, vid en stark tillväxt är behovet av arbetskraft mycket större än det finns 

arbetare och detta i många branscher samtidigt, i dessa fall går man till väga genom att helt 

enkelt ta in arbetskraft från utlandet, problemet kan också finnas i lågkonjuktur då gäller det 

arbetsmarknadsmatchning och en så kallad matchningsproblematik. Likväl som vi nämde 

tidigare där den kortsiktiga är en så kallad friktionsarbetslöhet (Eklund, 2014, 119). 

Ur ett mikroperspektiv, skillnad mellan arbetskraftsbrist och matchningsproblematik. 

Rekryteringsvårigheter är situationer där man har problem med sökprocessen, och den öppna 

arbetsplatsen drar ut på tiden, men till slut fylls med arbetskraftsbrist där man inte hittar en 

god sökare och tjänsten ej fylls. (Ilmakunnas;Kanninen;& Husa, 2013, 11). 

Rekryteringsproblematik är helt normalt i en dynamiskt ekonomi, det krävs pengar att hitta 

en ny arbetstagare och rekrytera denne, efterfågan ändras hela tiden och olika arbetsuppgifter 
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har olika krav som kan ändras o.s.v. när är det ett sökproblem och när kan man tala om ett 

rekryteringsproblem. (Ilmakunnas;Kanninen;& Husa, 2013, 12). 

 

 2.6   Orsaker till matchningsproblem 

Här kommer det upp några orsaker till att det kan finnas en matchningsproblematik. 

• Passar yrkena ihop med det företagen söker, t.ex. efter laman i mitten 1990-

talet fanns det många arbetslösa byggnadsarbetare, medans det kom företag 

som sökte efter IT-kunniga människor. 

• Rörlighteten, hur bostadmarknaden ser ut, om jobben finns på andra ställen 

inom landet än var man bor. 

• Tillgången till information för den arbetssökande. 

• Lönebildningen 

• Erbjuden lön vs. Lönen på andra företag. 

• Personalomsättning 

• Bilden som folk kan ha av en arbetsplats. (Ilmakunnas;Kanninen;& Husa, 

2013, 17-18). 

Sammanfattningsvis är det lättare att få arbetstagare till arbeten som kräver mindre 

utbildning. Och har du arbetskraftsbrist i sådana yrken så kan det räcka med att erbjuda en 

högre lön. Arbetskraftsbristen är värre eller blir svårare om det krävs vissa specifikationer 

och kunnande. Viktigaste till en fungerande arbetsmarknad är att man har tillgång till 

högutbildade som kan sin sak, rekryteringsproblematiken kan också se helt annorlunda ut 

om man ser det ur ett arbetsmarknadsperspektiv eller om man ser det ur ett företags 

perspektiv, man kan se olika på orsakerna exempelvis. 

Som slutsats kan vi säga att ja visst är arbetskraftsbristen i många fall sann, om vi tänker på 

högutbildade yrken och man inte hittar folk som har den rätta kunskapen, och samma kan ju 

också gälla arbeten som kräver mindre utbildningen, men som vi nämde tidigare kan vissa 

av dessa yrken fyllas om man erbjuder bättre lön och vilkor i vissa fall. Så sann är den måste 
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man säga arbetskraftsbristen, fast den i vissa fall kan ha andra orsaker än att det just är brist 

på arbetskraft. 

 

3.   Orsaker till arbetskraftsbrist 

I detta kapitel ska jag ta upp de olika orsakerna som finns till arbetskraftsbrist och orsakerna 

till arbetskraftsbrist kan vara många, vissa har större påverkan där man kan se det som en 

stor orsak, medans det finns många små saker som gemensamt med andra orsaker påverkar 

detta i slutändan. 

Eero Holstila rådgivare vid MDI nämner att det är den naturliga befolkningsförändringen 

som är den största orsaken en sak han säger lyder så här ”Det talas om att befolkningen väller 

in i städerna, men migration till himlen är den största trenden.”  i likhet med vad Minna 

Karhunen som är vd vid kommunförbundet säger i samma artikel att det görs stora satsningar  

på att försöka locka till sig folk men att det är ett nollsummespel om man inte har en växande 

befolkning. Hon nämner att vi använder fel verktyg och när vi ska lösa utmaningarna, 

”Beslutsfattarna måste ha mod att se på siffrorna och fatta behärskade ekonomiska beslut.” 

annars är det skattebetalarna som får ta notan. (Sandström, 2019). 

En annan synvinkel är när olika specialintressen, då i USA har kunnat använda 

arbetskraftsbristen som ett slagträ i debatten, för att få fram ett budskap, till sin fördel t.ex. 

har arbetsgivare och fackföreningar sagt att det finns arbetskraftsbrist så att de kan öka 

invandringen till olika yrken, så att de på så sätt har tillgång till ett större antal sökanden, 

och andra vägen att man sagt att det inte finns någon arbetskraftsbrist så att man har en fördel 

i kontraktsförhandlingar med arbetstagarna. (Trutko, Barnow, & Schede, 2013, 12-13). 

Detta behöver inte betyda att det för en region är onödigt att få lockat till sig folk men kan 

vara bra om man tänker ur en realistsisk synvinkel, att det är ett problem att befolkningen 

minskar på grund av att man inte har en växande befolkning. 

 

3.1. Dimensioner av orsakerna till arbetskraftsbrist 

Den kan ha geografiska och regionala skillnader arbetskraftsbristen, kan vara både nationella 

skillnader och regionala, detta gäller förstås också vissa yrken, det kan vara arbetskraftsbrist 
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regionalt eller nationellt. Hur lång den är bristen spelar stor roll, kan vara en brist på ett yrke 

under en kort tid eller under en lång tid. Svårighetesgraden av den, hur arbetserfarenheten 

spelar roll och om det krävs special utbildning. Som att en gammal elingenjör inte direkt är 

en som kan komma in istället för en ny elingenjör och då är det skillnaden mellan ny kunskap 

och gammal kunskap, ett företag kan ha velat ha in en som kommer med ny kunskap från 

sin utbildning eller en som har erfarenhet av yrket. För att ett yrke ska ha en arbetskraftsbrist 

och så att kanske ett företag då får en arbetskraftsbrist i ett visst yrke eller tjänst så är det två 

saker som måste komma in i bilden. 

En rubbning i jämvikten där det är mer av en tjänst eller  ett yrke som företagen vill anställa 

än det finns arbetare som har kompetensen, att de har en utbildning ett yrke eller att de är 

villiga att arbeta för en viss lön. Och att marknaden anpassar sig långsamt eller inte alls när 

jämvikten för att uppnås behöver en tidsperiod för att fyllas. (Trutko, Barnow, & Schede, 

2013, 14). 

 

3.2.   Orsaker till att arbetsmarknaden är i ojämvikt 

En orsak kan vara en ökning av efterfrågan av arbetskraft. En ökning av detta kan bero på 

många saker, som att företagen har en större efterfrågan på varor och produkter, detta i sin 

tur kan bero på att det kommit en ökning av kunder till produkterna och kunderna har fått 

mera pengar i plånboken eller  att kunderna fått en annan syn på produkterna man producerar 

eller att de blivit på mode eller annars populära. En ökning av efterfrågan på arbetskraft leder 

inte generellt till arbetskraftsbrist, om utbud och efterfrågan kan nå jämvikt kan det istället 

leda till att fler anställs till en högre lön än förut. (Trutko, Barnow, & Schede, 2013, 14-15). 

 

3.3. Orsaker till att arbetsmarknaden anpassar sig sakta 

Långsam reaktonstid av företaget, att de inte vet hur lång tid det tar att fylla en tjänst, ett 

mindre företag med mindre anställda kanske inte har kunskapen eller anställt så många att 

de har koll på tidsspannet. Här kan man också nämna att det ofta tar längre tid att fylla en 

tjänst för ett mer höglönat yrke än det tar att få anställt en sommarjobbare eller till ett mer 

låglönat yrke. 



 13  

Långsam respons av företaget, att de inte hittar tid och möjlighet, löneökningar inom ett 

segment kan få dem att fundera en eller två gånger innan de fyller en tjänst, allt måste 

jämföras med tidigare löner för vissa yrken och tjänster, företag är heller inte villiga att i 

första taget höja en lön för att få utfyllt en tjänst i ett företag. 

Arbetstagarna kanske inte heller får all den information som de behöver, någon arbetslös 

kanske inte får information om ett ledigt jobb, vilken lön som fås och så vidare, där är det ju 

till företaget att se till att information kommer ut. Så också tiden som om ett företag behöver 

nya ingenjörer, så tar det ju 4 år att utbilda sig och där kommer det automatiskt ett glapp. I 

yrken där det inte krävs så mycket utbildning så kommer ju också glappet att vara mindre 

eller i alla fall pågå under en kortare tidsperiod. (Trutko, Barnow, & Schede, 2013, 28). 

Nationella satsningar som hur man satsat på en viss utbildning påverkar ju också om det är 

vissa krav som måste uppfyllas eller att en skola inte kan ta in fler elever på grund av 

utrymmesbrist,  och att man har brist på pengar exempelvis. (Trutko, Barnow, & Schede, 

2013, 30). 

 

 4.   Åtgärder för att motverka arbetskraftsbrist 

Det finns många åtgärder som kan göras för att få bukt med arbetskraftsbristen. I detta kapitel 

kommer jag främst gå igenom vad företagen kan göra för att motverka den och vilka åtgärder 

de kan ta till. Mindre eller ingen vikt kommer läggas på vad politiker kan eller borde göra, 

utan detta är ett kapitel där jag mest tagit upp de metoder som företagen använder sig av runt 

omkring i världen, och vilka metoder dessa är. 

 

4.1   Vad kan företagen göra? 

Det är ett i-lands problem att ha svårt att hitta bra och ny personal, detta är utmaningar som 

främst gäller Västvärlden och vissa delar av Asien. När det gäller Talent Relationship 

Management förkortad TRM så kan man konstatera att om några år kommer vi få se vinnare 

och förlorare på arbetsmarknaden när det gäller rekrytering. Så det företegen kan göra är helt 

enkelt att börja med den rekrytering som beskrivs i TRM. 
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Där dagens så kallade ”vinnare” redan har börjat tänka i nya banor gällande rekrytering, att 

man i rekryteringsfasen satsar på bland annat ”campus recruiting” då man söker upp 

potentiella arbetstagare vid utbildningsanstalterna och då satsar på företagets egna 

marknadsföring och att man gör reklam för företaget som arbetsplats på mässor och 

liknande. Till den nya stilen gällande rekrytering är man mer fokuserad på att vara öppna i 

sociala medier och man försöker behandla kandidaterna mer som kunder genom att bygga 

relationer. Problemet i framtiden kommer inte att ligga på att välja kandidater utan på att 

hitta dom. (Trost, 2014). 

Men när det gäller att fylla en viss tjänst på ett företag är ett bra sätt att använda sig av just 

TRM. ”Talent focus” är något som är det nya, att istället för att ha en tjänst och hitta en 

arbetstagare för den tjänsten, gå andra vägen och först fokusera på att hitta en tjänst för en 

arbetstagare. Talangfulla och motiverade arbetare är svåra att hitta och de som man lägger 

fokus på att hitta. (Trost, 2014). 

Man kan säga att TRM är mer långsiktigt, när man istället för att hitta en vanlig arbetare till 

en vanlig tjänst, istället lägger tid och pengar på att hitta som vi skrev tidigare en talangfull 

och motiverad arbetstagare, som kanske i slutändan blir mer lönsam för företaget. TRM 

fokuserar på olika grupper på arbetsmarkanden, en viss tjänst elelr ett visst yrke medans 

”employer branding” har ett fokus mer på hela arbetsmarknaden. TRM börjar alltid med att 

man definierar målgruppen och fortsätter därifån. (Trost, 2014, 1-2). 

Rekryteringen har ändrats mycket på senare år och kommer att forsätta ändras och utvecklas 

även i framtiden. Många företag ligger efter när det gäller rekrytering av nyckelpositioner, 

svårigheten att fylla tjänster där det inte krävs någon utbildning klarar de flesta företag av, 

men svårigheten kommer när man ska fylla höga positioner. 

Förut måste arbetsökande läsa på om företagen, demonstrera ens egna kunskaper, gå igenom 

tidningarna och söka upp på internet. Detta verkar vara något företagen måste göra nu i 

dagens arbetsmarknad och den framtida som kommer, bygga relationer med arbetstagarna 

och försöka hitta dem. Detta är den utveckling vi kommer få se när det gäller 

arbetskraftsbristen inom vissa tjänster och företag. (Trost, 2014, 151). 

 

 

 



 15  

4.1.1   Arbetskraftsbrist kan botas på följande sätt 

När man ska fylla en tjänst så första steget är en ökning av rekryteringsinsatserna. Då finns 

det flera sätt det kan göras på, bl.a. nämner Trutko, Barnow, & Schede (2013, 19) att man 

kan öka reklamen i tidningarna för att få ut att man har en ledig tjänst eller att man överlag 

söker folk. Göra området större där man söker arbetskraft och använda sig av de privata och 

offentliga arbetskraftsbyråer som finns tillgängliga. Tillsätta ett system där man betalar ut 

bonusar till de arbetstagare som får lockat till sig ny arbetskraft. Ha sina arbetstagare ta ut 

mer övertidstimmar, eller helt enkelt reducera kvalifikationerna för jobbet. Det går också att 

tilsätta en från företaget och kanske ändra på arbetsuppgifterna så arbetstagaren kan utföra 

arbetet. 

Förbättra arbetsvilkoren och lönen för arbetet så den blir efterfrågad, om ingen av metoderna 

fungerar blir man ofta tvungen att till sist hyra in arbetskraft, eller ta kontakt med en 

rekryteringsfirma. Om det går dåligt får man vänta med tillsättning av tjänsten eller helt 

enkelt lägga ner arbetet för den. (Trutko, Barnow, & Schede, 2013, 32). 

Så det finns många sätt man kan bota en arbetskraftsbrist på ett företag. Där dåliga situationer 

gör att det krävs mer tid och pengar för att bota den, och där olika situationer har olika 

tillvägagångssätt. Vad sen företegen väljer att satsa på för rekrytering är sedan upp till dem. 

Men det som verkar vara en trend som säkert uppfylls av dagens rekryterare men som kan 

bli ännu vanligare vid svårare rekryteringar är att man skapar en relation till sina nya 

arbetstagare. 

 

4.1.2 Konsekvenser av Arbetskraftsbrist 

De konsekvenser som kan uppstå vid arbetskraftsbrist är att ekonomin blir mindre effektiv. 

Så länge marknaden inte är i jämvikt så uttnyttjas inte alla resurser, arbetare måste jobba 

mera övertid fast de kanske inte vill, eller att de får göra jobb de inte vill. Företagen måste 

då använda sin arbetskraft och sin utrustning mindre effektivt, vilket leder till lägre output 

och mindre vinst. (Trutko, Barnow, & Schede, 2013). 

Om man tänker vad regionen Österbotten kan göra och företagen kan vara delaktiga för att 

motverka konsekvenser av detta, är att tänka på vad ungdomarna har att säga om regionen, 

när man frågat tredje stadiets studerande i Österbotten, vad regionen borde satsa på så har 

hälften svarat arbetsmarknaden. De flesta har förstås svarat arbetsmöjligheter, men de som 
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fördjupat sina svar har sagt en tillräcklig arbetsmarknad för högskolestuderande, stöd för 

egenföretagande, minskade språkkrav, och hjälp för unga vuxna att ta sig in på 

arbetsmarkanden under studietiden, min egna reflektioner av dessa svar och vad företagen 

kan göra är att bli mer flexibla, och då mer flexibla för ungdomarna om man vill hålla kvar 

dem. (Söderberg, 2017, 44). 

De internationella studerandena vill se mer praktikplatser, de vill helt enkelt få mer 

möjligheter. Vad inte företagen kan göra så mycket åt men som nämns är förstås satsningar 

på boenden och transport, men här kan man trycka på politiker och göra reklam för boenden 

när de gör nyrekryteringar. (Söderberg, 2017, 45). 

Unga österbottningar boendes i Sverige vill se mer information om arbetsplatser och också 

vad som är på gång i regionen, här har regionen och kommuner ett ansvar men man kan 

också se det som företagen har ett ansvar att göra sig mer synliga i detta avseende. 

(Söderberg, 2017, 48). 

Kommunerna kommer vara beronde av nationell men också internationell inflyttning. För 

att detta ska ske behöver regionen en bra dragningskraft, och attraktiva områden att bo på. 

När det gäller möjligheten till arbete så är det en orsak att flytta, folk som upplever sämre 

arbetsmöjlighter är bland annat gymnasieelever, tredje stadiets studeranden från andra orter 

och internationella studeranden. 

Österbotten som region har bland de lägsta arbetslöshetssiffrorna i landet, med en 

framgångsrik energisektor med många arbetsplatser. Saker som måste göras är att få ett 

mindre ensidigt näringsliv.  Vad företagen kan satsa på är att ha en aktivare rekrytering och 

konkkurera med ett gott arbetsklimat med kreativa arbetsuppgifter, när det kanske inte går 

att konkkurera med högre löner. (Söderberg, 2017, 49). 

En annan sak som kan förbättras i regionen och som då också kan gälla företagen gäller 

språkfrågan där många finskspråkigas färdigheter i svenska inte överenskommer med kraven 

på svenska, samma gäller för svenskspråkiga som kommer från svenskpråkiga regioner och 

de som studerat i Sverige, där kraven är större än färdigheterna.  

När vi talar om migrationen från regionen är den ju inte bara till ondo utan individuellt 

kanske en investering för den som studerat eller bott i ett annat land, eller i en annan del av 

Finland. Om de kommer tillbaka vill säga, ett område att satsa på vore att lägga energi på att 

få tillbaka högutbildade som flyttat utomlands eller de som studerar. (Söderberg, 2017, 50-

51). 
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4.2 Arbetstagarnas rekryteringsarbete 

Om vi tittar på hur de jobbat på den svenska sidan, så gjordes en forskningsrapport om 

arbetsgivarnas rekryteringsarbete där, och när de frågade vad som är den viktigaste orsaken 

till bristen på arbetskraft så var det flest som hade svarat att det var brist på kvalificerad 

arbetskraft, och sen att det var brist på sökanden, så i de flesta fallen var det brist på 

kvalificerad och i mindre utsträckning brist på arbetssökanden. Slutsatsen man kan göra är 

att det inte då i alla fall var bristen på sökanden i och med att den var mindre utan att 

problemet låg i att de som sökte inte hade rätt yrkeserfarenhet eller rätt utbildning. (Ekström, 

2001, 29). 

När företagen i Sverige svarade vad de gjorde för att hantera detta, svarade de flesta att de 

utnyttjar övertid, omfördelar personalen, tar en tillfällig vikarie eller utnyttjar timanställda. 

Det fanns en skillnad mellan branscherna, offentlig sektor jämfört med den privata tjänste, 

industri, jordbruk och byggnadssektorn. Där lättade man på kvalifikationskraven, man tog 

bort kriterier för att få fyllt tjänsten. Offentliga använde i sin tur vikarietjänster eller 

utnyttjade timanställda  i större utsträckning. (Ekström, 2001, 30). 

Det var 61 % (2001) som aktivt sökte personal, resten gjorde alltså inte det, och orsaken de 

nämde för det var framför allt, att det inte gick att hitta, att det ej var lönsamt och att de inte 

hade tid för det (Ekström, 2001, 31). Vilka effekter denna arbetskraftsbrist hade så svarade 

företagen mest att den inte hade några effekter. Men om den hade effekter var det sådana 

som att produktionen/servicen hade minskat, att de får tacka nej till orders eller att 

expansionen har skjutits på framtiden. Men stora effekter som flyttning/nedläggning hade 

inte kommit upp i större grad (Ekström, 2001, 32). Slusatsen man kan få ut av detta är att 

det inte oftast är ett jättehot med arbetskraftsbrist men att det nog ändå kan skapa problem i 

företagen. 

Så det finns många åtgärder som företagen kan ta till sig när det gäller att motverka 

arbetskraftsbrist, allt vad det gäller nya tankesätt på arbetsökanden med ”Talent Focus” att 

veta vad som är de rätta rekryteringsmetoderna och  lyssna till vad ungdomarna själva tycker. 
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4.3 Tidigare forskning 

Tidigare forskning visar att det finns en strukturell arbetslöshet till viss grad i 

Jakobstadregionen. Fast den är mycket liten, när man kollar på siffror så hade Österbotten 

en sysslesättningsgrad på 75 % (Nori, Pohjanmaalukuina, 2018) och där man kan konstatera 

att Finlands sysselsättningsgrad för 2018 låg på 71 % . Vad arbetskraftsbehovet sedan 

inträffar hade utvecklingsbolaget Concordia (2019) gjort en undersökning och 

arbetskraftsbehovet låg på 637 personer. Om man tolkar den tidigare forskningen av 

arbetskraftsbehov och statistiken för sysselsättningen visar den att det inte finns en stor 

strukturell arbetslöshet. Elsässer (2017, 106) påpekade att vi kan ha arbetskraftsbrist även 

om vi har arbetslösa, på grund av matchningsproblematik och att kraven från arbetsgivarna 

inte alltid stämmer överens med arbetstagarens kvalifikationer. Så det finns en strukturell 

arbetslöshet men i mycket liten grad när ändå sysselsättningsläget är så pass bra. 

 

5   Val av metod  

Att jag valt en kvalitativ intervju har att göra med att jag vill få svar på vad som är företagens 

egna syn på arbetskraftsbristen, vad de gör för att stävja arbetskraftsbristen, vad som är 

nycklarna till det och vilka metoder de använder sig av för att stävja den och också vad de 

kunde göra bättre. Det finns redan forskning på detta ämne och kvantitativa undersöknigar 

har gjorts, så att jag valde kvalitativ metod passar mycket bra för detta examensarbete.  

I Forskningsmetodikens grunder som skrivits av Runa Patel och Bo Davidsson (2003) har 

de en bra mening om syftet med en kvalitativ intervju där de skriver ” Syftet med en 

kvalitativ intervju är att upptäcka och identifiera egenskaper och beskaffenghet hos någon, 

t.ex den intervjuades livsvärld eller uppfattningar om något fenomen.” Mitt mål är få fram 

deras uppfattning om ett visst fenomen, och hur de ser på det ur deras synvinkel och då få 

svar så att jag själv också får en egen uppfattning och dessutom få fram mer information än 

man kan läsa ur tabeller och liknande. (Patel & Davidson, 2003, 78). 
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5.1   Intervju som forskningsmetod 

Intervju som forskningsmetod och när man talar om själva intervjun så betyder egentligen  

den utväxling av synpunkter mellan två personer som samtalar om ett vist ämne (Kvale, 

2002, 14). Intervjun är  speciellt lämpad  för att få ut informantens erfarenheter, tankar och 

känslor. För att samla in kunskap och som hjälpemetod för att samla in annat material som 

t.ex. forskningsmaterial. 

 

5.2   Val av företag och intervjupersoner. 

Jag valde att intervjua företag som verkade i Jakobstadsregionen, och som håller på med 

export av något slag, Detta eftersom jag studerat företagsekonomi med inriktning på 

internationell handel. Det blir automatiskt bättre tänker jag att kolla in exportföretagen i 

denna frågeställning gällande arbetskraftsbrist, än att t.ex. se på hur bristen ser ut inom 

sjukvården. 

Kriterierna var följande. 

• Företaget ska vara verksamt i Jakobstadsregionen. 

• Att företaget haft en positiv utveckling, tänker att företag som haft svårigheter inte   

är lika villiga att diskutera arbetskraftsbrist som de som investerar och växer. 

Detta gäller lite större företag, så bestämde att försöka intervjua HR-chefer som håller på 

med dessa frågor i sitt dagliga arbete. Företagen blev Ekeri, Prevex, Herrmans och Nautor 

Swan. Bestämde också att jag borde intervjua någon som har en mer helhetsbild av dettta 

ämne och de frågeställningar jag vill ha svar på, där tyckte jag Jakobstadsregionens egna 

utvecklings bolag Concordia borde ha den helhetsbild som jag söker efter så denna 

organisation blev en del av intervjuobjekten. 
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6.   Empiri   

Min empiriska undersökning kommer bestå av två delar, en del som tar upp läget för 

Jakobstadsregionen ur ett större perspektiv med sekundär data och undersökningar 

tilsammans med en intervju som gjorts med regionens egna utvecklingsbolag Concordia. 

Den andra delen kommer sen bestå av de intervjuer jag gjort med 4 företag för att få en mer 

fördjupad förståelse om hur de arbetar med denna fråga. 

 

6.1 Sekundärdata 

Sekundärdatan kommer bestå av statistik om sysselsättningen, hur Jakobstadsregionen 

skiljer sig från de närmaste regionerna och överlag om arbetskraften och hur 

arbetskraftsbehovet ser ut i regionen. 

 

6.1.1   Jakobstadregionens medelstora exportföretag. 

Jakobstadsregionen är ännu starkt präglat av skogsindustrin men att det under de senaste 25 

åren fått företag som är medelstora familjeägda exportföretag som verkar inom olika 

branscher. Jakobstadsregionen har länge varit en företagsam region, men att det från 1980-

talet och framåt grundats många företag som grundats med syftet att ta sig ut på den 

internationella marknaden. (Rosenblad, 2017). 

Politiker i Finland riktade i  mitten  av 2010-talet blicken mot Tyskland för att få fart på en 

stagnerad ekonomi, den allmänna uppfattningen blev att Finland borde få mer så kallade 

”mittelstandbolag” medelstora familjeägda exportföretag som i Tyskland länge varit landets 

ryggrad.  

Born Global företag, företag som grundas för att ta sig ut på den internationella marknaden 

direkt utan att man har en stadig hemmamarknad först. Jakobstadregionen har många Born 

global företag, och oftast här har man små små nischer som man säljer produkterna till att 

egna landets konsumenter inte räcker till, t.ex. lyxbåtstillverkningen där kanske inte Finland 

har tillräckligt med kunder. 
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En sak som också särskiljer Jakobstadregionen och då om man jämför med Karleby och 

Vasaregionen är att man fokuserat mer på konsumentvarumärken, Finland industri är överlag 

väldigt fokuserad på investeringsvaror och inte konsumentprodukter. (Rosenblad, 2017). 

 

6.1.2   Sysselsättningen och arbetskraften överlag. 

År 2007 kom arbetministeriet i Finland fram till att vi måste förbereda oss på en minskning 

av befolkningen i arbetsför ålder (Työministeriö, 2007, 425). Andelen äldre av befolkningen 

uppfattas gå från (2007) 870 000 personer till 1 370 000 (2025). Den arbetsbaserade 

invandringen stöder en gynnsam utveckling nämner man också, så när den arbetsföra 

befolkningen minskar så blir den viktig. 

Man hade också bra koll på sysselsättningsläget, och siffrorna var lite väl positiva för dagens 

läge när man gjorde framtidsvisioner eller beräkningar, men ingen finanskris var här i sikte. 

Saker man tagit upp som borde göras för att hålla uppe ett högt sysselsättningsläge var 

följande. 

1.Att man främjar innovationer på arbetsmarknaden. 

2. Att man har en aktiv arbetskraftspolitik för arbetslösa. 

3. Att verksamheten förbättras för små-och medelstora företag. 

4.Att utbildnigen och utbildningen på arbetsplatser utvecklas i stor skala. 

5.Att arbetstidsarrangemang samt olika arbetsmodeller utvecklas. 

När man tittar på efterfrågan och utbudet av arbetskraft i Jakobstadsregionen och i Finland 

så  låg sysselsättningsgraden för hela Finland på en nivå av 71,7 % år 2018. I Österbotten på 

75 % så helt klart över medeltalet med bara södra Österbotten och Åland ett snäpp över, 

Åland hade en så pass bra sysselsättningsgrad på 81,7% år 2018, det sämsta 

sysselsättningsläget låg för övrigt på 64,5% och här var det Kajanaland som tampades med 

sådana siffror. (Nori, Pohjanmaalukuina, 2018). 

När man ser på den 15-64 åriga befolkningens utveckling från 1980-2016 och den prognos 

som statistikcentralen tagit fram för Jakobstadsregionen är den att den kommer hållas på en 

ganska jämn nivå medans det för Sydösterbotten ser sämre ut och för Vasaregionen ser bättre 

ut när man ser på prognosen för år 2015 till 2040. 
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Saker som kan vara viktiga att ta upp när man ser statistik för Jakobstadsregionen. Så kan 

man tydligt se att när man år 2016 mätt arbetsplatsufficiens i kommunerna så har Jakobstad 

haft ett högt antal arbetsplatser jämfört med invånarna i staden med en ufficiens på 134,3. 

Tvärtemot har det varit för Larsmo som har lite arbetsplatser i kommunen jämfört med 

invånarna i kommunen med en ufficiens på 45,6, och där de andra kommunerna haft en 

ufficiens mellan 99,6 och 82,7. När man tittar hur mycket folk som pendlar från en kommun 

till en annan så blir ju förstås statistiken den samma med Larsmo som har 71,2 % av 

arbetskraften som pendlar till jobbet från egna hemkommunen till en annan. (Nori, 

Pohjanmaalukuina, 2016;Sjölind, 2017). 

När Österbottens handelskammare höll en business panel år 2018 i november så hade de fått 

svara vad som vårt företag begränsas av, svarsalternativen var brist på arbetskraft, 

otillräcklig efterfrågan, tillstånd/byråkrati, brist på driftskapital och inga produktionshinder 

så då hade 46 % totalt svarat brist på arbetskraft totalt och i industrin 48 %, näst mest hade 

företagen svarat inga produktionshinder. Så det största problemet som de såg det var 

arbetskraftsbristen. 

Stämningen branschvis, så var det indusrin som var mest positiv år 2018 i november. Medan 

byggnadsbranschen var mest negativ. Industrin var till 38 % optimistisk och 8 % mycket 

optimistisk medans byggnadsbranschen var hela 24 % pessimistisk. Och när man tittar på 

uppskattningar av investeringar i Österbotten för bara exportföretag i industrin så var det i 

april 2018 60 % som gjort större investeringar jämfört med verksamhetsåret 2017. Sen i 

november 2018 hela 70 % som gjort större eller mer investeringar. (Sjölind, 2017). 

Information om Österbotten, så är det en region som består av 4 ekonomiska regioner och 

181 000 invånare år (2017).  Där man kan dela upp regionerna i Vasaregionen med Korsnäs 

i söder och Vörå i norr, Jakobstadsregionen med Nykarleby i söder och Kronoby i norr. 

Kyrolandet med Laihela och Storkyro. Och till sist Sydösterbotten med Närpes, Kaskö och 

Kristinestad. Regionen är tvåspråkig med 50% svensktalande. (Sjölind, 2017). 

Österbottens Handelskammare anordnade en Business panel, och  Paula Erkkilä nämner att 

det är en historisk brist på arbetskraft i Österbotten, att bristen bromsar tillxäxten och är 

speciellt allvarlig i industrin. Yrkeskunniga personer efterfrågas och det gäller många yrken 

och olika typer all från projektledare till svetsare. Positiviteten är ändå stor och investeringar 

på uppemot 230 miljoner väntas av företagen. (Stenbacka, 2019). 
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Tabell 1: Resultat som visar ökning av antalet anställda i April 2019, Österbottens 

Handelskammares Business Panel  

 

(Concordia, 2019) 

Om man utgår ifrån vad företagen svarade under Handelskammarens Business panel så var 

det 50% som ansåg att verksamheten begränsas av brist på arbetskraft. Här kan man tydligt 

se att ekonomin går åt rätt håll. I detta fall när man får mer procent som tillhör den positiva 

sidan, där man efterfrågar mer personal, än den sida som ser en minskning i sin 

personalstyrka. 

Man kan ju inte direkt säga att bara för att företegen väntas anställa mer folk eller i alla fall 

ha viljan att anställa att det kommer påverka arbetskraftsbristen men som utvecklingen har 

sett ut, och där företag har börjat se det som ett problem och med framtidsutsikter som tyder 

på att det behövs nyrekryteringar och där det sker investeringar i företagen att dett skulle bli 

ett mindre problem mer tvärtom. Arbetskraftsbyrån nämner att antalet lediga jobb ökat med 

40 % på ett år. Sista september 2018 så fanns det 1749 lediga jobb. 

Arbetskraftsbristen kommer ju inte heller bli ett mindre problem om det fortfarande går bra 

för företagen i Österbotten och befolkningen minskar. Mer och mer av befolkningen påstås 

flytta ännu mer till städerna  och fortsätta den så kallade urbaniseringen. En studie som MDI 

gjort och berör tidsperioden 2018-2040, så har man kommit fram till att städer som väntas 

växa är hela huvudstadsregionen, Åbo, Tammerfors, Jyväskylä, Seinäjoki, och Uleåborg. 

T.ex. Vasas befolkning väntas minska men bara måttligt. Österbottens befolkning väntas 



 24  

minska med 9,8 % , detta har man beräknat av lägre födelsetal samt att det kommer en ökning 

av utflyttningen. (C23-Maakuntakeskusten väestöennuste 2040, 2019). 

 

 Figur 1: Befolkningsutvecklingen 2018-2040 (Mdi, 2019) 

Här är en bild som beskriver hur urbaniseringen kan tänkas se ut för de Finländska städerna 

i landet där de största städerna får en ökande befolkning och de mindre städerna och även 

landsbygden får en sämre utveckling gällande befolkningen. (C23-Maakuntakeskusten 

väestöennuste 2040, 2019). 

6.1.3   Datainsamling av arbetskraftsbehovet 

Enkätresultaten i april 2019 om Jakobstadsregionens arbetskraftsbehov, visade att det fanns 

ett arbetskraftsbehov på 637 personer.  Det beräknas två år senare år 2021 ligga på runt 838 

personer. Enkäten gjordes för alla typer av företag, mestadels blev den besvarad av större 

företag och små medelstora företag. De flesta företag är förstås småföretag där tröskeln för 

att nyanställa är som störst, men där har tiden inte räckt till för att svara på dessa enkäter av 

förståeliga skäl. Småföretagarna eller ensamföretagarna har tyvärr inte tid att svara på dessa 

frågor. 
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Största behovet finns för produktionspersonal där det behövs 242 arbetstagare 2019 och år 

2021 299 personer. Detta gällde då alla branscher exklusive social och hälsovårdsbranschen, 

och speciellt för industrin där produktionspersonalen behöver 122 personer, och år 2021 runt 

167 personer. 

 

Figur 2: Arbetskraftsbehovet inom olika yrkesgrupper (Concordia, 2019) 

 

 

Figur 3:  Enkät om rekryteringskanaler (Concordia, 2019) 

När det gäller rekryteringskanaler för Jakobstadsregionen så ser vi att det allra vanligaste 

sättet är genom personliga kontakter och/eller direkta kontakter. I undersökningen om vad 

ungdomarna i Österbotten tyckte så var det ju internationella studeranden, gymnasieelever 

och tredje stadiets studeranden från andra delar av landet som hade mest dålig erfarenhet av 
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den österbottniska arbetsmarknaden. Behöver ju inte bara bero på att personliga och/eller 

direkta kontakter saknas men kan vara en del i det. Gymnasiestuderanden har ett mindre 

kontaktnät, det samma gäller studeranden från utlandet och de som flyttat från andra delar 

av landet.  

De andra normala rekryteringskanalerna var sociala medier och då Facebook eller helt 

vanliga annonser i tidningar. Också öppen ansökan via egna hemsidor, och TE-byråns 

hemsida används av en del. Av dessa jag tog upp som använts mest så har företagen gett 

godast vitsord till personliga och/eller direkta kontakter, detta visar att det är något som 

funkar bra för dem och kanske också en orsak att man går mycket efter personliga och/eller 

direkta kontakter när man ska rekrytera folk. Medan man kanske i större regioner mer 

rekryterar på annat sätt. Sämst betyg har annonser i tidningar fått, det är ju ett av de äldre 

sätten att rekrytera folk och verkar nu ha spelat ut sin roll, även fast många använder sig av 

detta fortfarande. 

När vi tittar närmare på arbetskraftsbehovet inom olika yrkesgrupper så ser vi att 

produktionspersonalen sticker ut men om man funderar närmare på denna tabell så krävs det 

också annat än produktionspersonal. Yrken som vi tradenomer kan tänkas ha i framtiden är 

ju sådana som vi ser i resten av staplarna som ekonomi och försäljning, alltså om man plussar 

ihop dem blir de lika mycket som behovet av produktionspersonal. Summa sumarum krävs 

det både produktionspersonal till industrin och sakkkunniga till kontoren om man förenklar 

det lite. Behovet förväntas också öka under de närmaste två åren, detta behöver ju inte ske, 

men företagen har ändå aningar om att behovet kommer bli större. 

6.1.4  Sysselsättningsstatistik 

 

Figur 4:  Statistik Sysselsättning (Statistikcentralen, 2019) 
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Det relativa sysselsättningsläget låg i augusti 2019 på 72,5 % och man hade 32 000 fler i 

sysselsättning och antalet arbetslösa låg på 17 000 färre än året innan. Och den relativa 

arbetslöshetsgraden låg på 6,7 procent. Vid arbetskrafts och näringsbyråerna fans det totalt 

233000 personer som låg som arbetssökande antalet var 11 000 mindre i augusti än året 

innan. 

Det fanns även mer lediga jobb och i augusti 2019 fanns 67 000 lediga jobb, och det var 

8000 mer än året innan, så en positiv trend med fler lediga jobb även fasst det kunde vara 

ännu mer men en positv trend detta år, för sysselsättningen och skapade jobb som nu borde 

fyllas. (Syvänen, 2019).             

 

6.2   Primärdata 

Till min undersökningsmetod har jag valt att använda mig av kvalitativa intervjuer med fyra 

företag och en organisation som berör detta ämne. Jag har valt att inte använda mig av 

kvantitativa intervjuer eftersom det redan finns material där man frågat företagen och fått 

fram bra statistik där man tagit fram statistik som berör många företag. Det skulle inte ge 

mera svar om jag skulle göra det på en mindre samling företag, utan målet har varit att genom 

kvalitativa intervjuer få en bred och överskådande bild av läget genom att få fram företegens 

egna bild av situationen, och då främst från Hr-chefer som verkar inom dessa företag och 

dessutom har en bred bild av hur det ser ut i regionen överlag. 

Den kvalitativa delen  består av 9 frågor till 4 olika företag, medan jag också har 8 frågor 

som jag ställer till Jakobstadregionens utvecklingsbolag Concordia. Frågorna går in hur 

situationen ser ut i de olika företagen, vad deras åsikt är om olika ämnen och hur de själva 

jobbar med olika saker som berör detta ämne, frågorna till Concordia berör i större grad den 

helhetsbild de besitter av regionen när de jobbat med frågor som berör arbetskraftsbrist. 

 

6.3   Jakobstadsregionens utvecklingsbolag Concordia 

Concordia är som sagt Jakobstadsregionens egna utvecklingsbolag, till Jakobstadsregionen 

hör förutom Jakobstad även kommunerna Pedersöre, Nykarleby, Larsmo och Kronoby. De 

grundades år 1992 och som VD verkar Jarl Sundqvist. Till deras arbetsupgifter hör 
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rådgivning och utvecklingstjänster till regionens företag. Men också att utveckla regionens 

näringsliv, turism och att det ska finnas en god konkkurenskraft. 

Energi har även lagts till att få folk att flytta tillbaka till denna nejd och att annars göra reklam 

och stärka regionens dragningskraft. 

 

6.3.1   Concordias bild av arbetskraftsbehovet i Jakobstadsregionen 

När vi tänker på hur behovet av arbetskraft ser ut i Jakobstadsnejden, så har 

arbetskraftsbehovet ökat senaste år de flesta parametrar visar tydligt att det går bra för vår 

region. Och detta gäller produktionspersonal men även tjänster som kräver högre utbildning. 

Kommunala sektorn kan ses som ett undantag där man drar åt svångremmen för att spara. 

Concordias stora målsättnig är att bygga ett nätverk för företagen så att de kan jobba 

tilsammans och dra nytta av varandra. Reklam för regionen, och rekryteringsprojekt i 

Finland men även i Norden och Nordeuropa. Uppgiften är att få fram hela paketetet av vad 

denna region är, så att folk lätt kan få information om regionen och dess företag. 

När vi ser på hur viktig regionens dragningskraft är anser Concordia att den är viktig i och 

med att det går bra för företagen i nejden, en ung barnfamilj i dagens läge söker inte bara ett 

nytt jobb, utan boendesituationen och var arbetsplatsen ligger spelar stor roll. 

Vad som företagen borde jobba mera med för att få hit folk, och att få dem att stanna anser 

Concordia är företagets egna ”branding”, men också allt det övriga så att man som företag 

sprider information om regionen. Nätverksbyggande och samarbetet är ändå det vikigaste 

och som borde satsas mera på enligt Concordia. 

Vad företagen kan göra för att få arbetslösa och då främst långtidsarbetslösa i arbete så är 

det en svår fråga. Vi har ändå en låg arbetslöshetsprocent i denna region, ett sätt vore att gå 

med på lösningar där man har lättare arbetsuppgifter eller kortare arbetstid. När det gäller 

kvotflyktingar och arbetskraftsinvandring, kunde ett sätt för att lättare få dem in på 

arbetsmarknaden vara att som företag acceptera engelskan som arbetsspråk, detta är en 

lösning på problemet. Vissa grupper är åndå svårsysselsatta och kommer inte in på 

arbetsmarknaden även fast det läggs energi på detta problem. Ur ett samhällsperspektiv är 

det ändå viktigt att få dem ut på arbetmarknaden och då för kommunerna när det gäller 

skatteintäkter och dylikt. Ett projekt som gäller start upp företag är för tilfället på gång där 

man hjälper företag före de är i startskedet att öppna en butik som exempel, där man går in 
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med pengar för att hjälpa dem före företagen får startpeng och startar sitt företag och kan på 

så sätt bygga upp en kundgrupp i förtid föränn företaget är i gång. 

När det gäller vad HR-cheferna sagt ute i nejden kan man konstatera att det börjat läggas 

mycket mera energi på HR-sidan inom de större företegen. Detta är förstås svårt i 

småföretagen där man kanske inte har mer än 10 anställda, HR-cheferna har även ett nätverk 

med Concordia där man diskuterar och man har kommit fram till att det är onödigt att 

konkkurera sinsemellan och höja lönerna för arbetstagare så att de hela tiden byter 

arbetsplats, lönenivåerna är ändå överlag låga i denna region och kunde vara bra att tänka på 

när man ska få lockat hit någon som jobbat i Stockholm eller London. Här spelar Concordia 

en roll när de kan få fram hur de större företagen tänker och sedan föra över den 

informationen till de lite mindre företagen som inte har den infon och den tid som behövs 

för att kunna jobba med detta och ha det verktyget i sitt företag som de kanske inte haft 

annars. 

Vad dagens ungdomar borde tänka på när de tar sig in på regionens arbetsmarknad är att 

vara nyfikna. På så sätt skapa en motivation för yrket eller den bransch som man verkar i. 

Man borde inte ha ett motstånd att folk flyttar härifrån för att studera eller så, eftersom en 

fråmgångsfaktor för denna region är att man varit ute på resor och på andra ställen i världen 

och tagit hem den informationen tillbaka. Ett aktivt beteende, att kunna ta kontakt med 

företagen uppskattas. Vad som inte hänger på ungdomarna men som blir Concordias, 

företagens och kommunernas ansvar är att se till att informationen om denna region kommer 

fram till ungdomarna om möjligheterna som finns i denna region så att de inte sticker ut i 

vida världen och inte har en blekaste aning om vad som man kan arbeta med i denna region. 

 

6.4   Företagspresentation 

Dessa 4 företag är alla verksamma i vad man kan kalla Jakobstadsregionen, de har också 

gemensamt att de är lite större företag som varit framgångsrika och att de alla sysslar med 

export vilket är vanligt för Österbottniska företag. 
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6.4.1  Prevex 

Prevex är ett familjeägtföretag som ägs av KWH gruppen, de har för närvarande en personal 

på 260 anställda med anställda både i Nykarleby och i ett polskt företag under namnet Prevex 

Poland som de köpte 2016. Prevex är en stor vattenlåsproducent, som tillverkar miljontals 

vattenlås per år. De har jobbat med VVS sedan år 1955 då de grundades, vd hette då Sven-

Josef Nyman. År 1970 började tillverkningen av vattenlås, och exporten tog fart år 1973. 

Prevex produkter är vattenlås både till kök och badrum, produkterna är ofta förmonterade 

vattenlås med olika lösningar och former. Deras VD heter idag Marko Nylund. (Prevex, 

2019). 

 

6.4.2  Herrmans 

Herrmans som består av enheterna Herrmans och Nordic Lights ligger beläget i Sandsund i 

Pedersöre, och har 300 anställda. Vid Herrmans tillverkar man cykelkomponenter av olika 

slag och vid Nordic lights ligger fokus på arbetsbelysning, och då främst till tunga 

arbetsmaskiner. Företaget påbörjade sin verksamhet redan 1959 genom Bernhard Herrmans 

som började tillverka cykelkomponenter. Man har i dagens läge dotterbolag utomlands i 

länder som Tyskland, USA, Taiwan, Kina och Brasilien. År (2018) hade man en omsättning 

på runt 53,1 miljoner euro. Där Herrmans var 25 % av verksamheten och Nordic lights 

resterande 75 %. Deras Huvudägare är i dag investeringsbolaget Sponsor Capital. (Svenska 

yle, 2019;Herrmans, 2019). 

 

6.4.3 Ekeri 

Företaget Ekeri, är ett företag som tillverkar släpvagnar, trailers och bilskåp med 

öppningsbar sida. Ekeri är ett familjeföretag som grundades år 1945 av Bror Eklund. De är 

belägna i Kållby i Pedersöre kommun, och hade år 2018 en omsättning på 54,1 miljoner euro 

med över 200 anställda. Deras produktion går mycket på export och år 2015 gick över 70 % 

på export främst till Sverige och Norge, men även till de baltiska länderna och övriga Europa. 

Deras slogan lyder Easy Loading vilket betyder att deras släp ska vara lätta att lasta med 

dess öppningsbara sida. (Ekeri, 2019;Finder, 2018). 
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6.4.4 Nautor Swan 

I Jakobstadsregionen har man länge haft en stark båtbyggartradition, och på senare år har 

Nautor Swan varit den kändaste av dem som fört traditionen vidare, de började tillverka 

lyxiga segelbåtar år 1966 när Pekka Koskenkylä grundade företaget. Sedan År 1998 är det 

Leonardo Ferragamo och ett par investerare som haft hand om företaget och fortsatt tillverka 

lyxiga segelbåtar med ett brand som är känt över hela världen. År 2018 hade man en 

omsättning på 45,1 miljoner euro och en personal på runt 300 anställda med 

underleverantörer på runt 100 stycken i världen och i denna nejd. Man har tidigare varit 

verksam i Kållby och Kronoby, men har nu sitt säte i Jakobstad med viss tillverkning i Kållby 

fortfarande. (Nautorswan, 2019;Finder, 2019). 

 

6.5 Resultatpresentation 

Jag kommer presentera resultatet och analysera svaren med utgångspunkt från de 

frågeställningar jag redogjorde för i avsnitt 1.2. Svaren som företagen gav besvarades av 

deras HR-chefer som alla hade mycket att säga om detta ämne, vissa av de intervjuvade hade 

inte lång erfarenhet av de företag som de arbetade inom men alla hade en god kännedom om 

Jakobstadsregionen överlag, så svaren som de gav kunde komma från ett mycket mer 

samhälleligt perspektiv än vad man kunde förvänta sig innan man gjorde intervjuerna.  

 

6.5.1 Situationen kring arbetskraftsbristen i Jakobstadsregionen 

När man tänker på situationen kring arbetskraftsbristen i Jakobstadsregionen så har inga 

stora konsekvenser  kommit för något av företagen när man tänker på arbetskfraftsbrist. Så 

att de skulle behöva säga nej till produktion eller investeringar och liknande. Om det skulle 

vara rekryteringsproblematik så har man som sista utväg att hyra in arbetskraft eller som det 

varit för Herrmans att man tagit hjälp av en rekryteringsfirma för att få fyllt en tjänst. Vid 

Prevex har man en kommande pensionering och om man inte får fyllt tjänsten blir detta 

utvägen. Vid Ekeri har man inte haft någon personalbrist, men i vissa fall en materialbrist 

och då är det underleverantörerna som har kunnat ha en personalbrist och inte kunnat 

leverera materialet, som de behöver i sin ihopsättning av deras produkter. Nautor swan är 

ändå de som haft det tuffast där det varit svårt att hinna med de projekt som de har med 

båtarna, och där det skulle behövas mer personal, för att på ett bra sätt kunna hinna med. 
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Som tidigare nämts i detta examensarbete så Ekström (2001, 32.) nämde att det i Sverige 

inte kommit i någon utstäckning stora konsekvenser av arbetskraftsbrist utan man får se det 

som att det kan ha konsekvenser men inte den utsträckningen så det kan bli nedläggning eller 

hot om konkurs. 

Överlag kan man inte säga att någon av de intervjuade har begränsats av brist på arbetskraft, 

utan de flesta jobb fylls av öppna ansökningar, rekryteringsproblemen ligger vid jobb som 

kräver specialutbildningar inom vissa ämnen, och det måste läggas mera tid på att fylla de 

tjänsterna, så det kan ses mer som rekyteringsvårigheter. 

 

6.5.2 Företagets bild av arbetskraftsbristen 

När företagen såg på arbetskraftsbristen i sitt företag, och vilken arbetskraft de har behov av 

så var det liknande för de flesta företag, ingen av företagen såg det som ett stort problem när 

det gäller produktionspersonal, företagen påpekade att vi har en god yrkesutbildning i 

regionen och mycket ungt folk, där de lätt har fått sökande genom öppen ansökan på deras 

egna hemsida, där de plockar folk efter att behovet uppstår. 

Där problemet uppstår och där man kanske inte har en stor arbetskraftsbrist men väl en 

rekryteringsproblematik, gäller mer tjänster där det kanske krävs en special utbildning. Att 

någon har en expertkompetens, eller att de är högutbildade vid en högskola med en viss 

kompetens inom ett visst område. Bland annat Trost (2014) har kommit fram till det här när 

företagen som kräver en personal i dagens läge vill ha arbetare som kan komma upp med 

idéer och fullfölja dem, än tidigare när man kanske föredrog arbetare som var flitiga och på 

så sätt kunde bidra med sina egna händer.  När vi ser på företagen var de har störst behov så 

är det som för Prevex att det är ett problem att hitta en arbetsledare som kräver att den har 

S1 rättigheter. Herrmans som har hittat men haft svårigheter att hitta ingenjörer inom 

automation och optik, där det finns en utbildning i Karelen men inte här i nejden. Erp 

experter har varit svårt att få för Ekeri men annars har de inte haft en så kallad 

arbetskraftsbrist. Det enda företaget som hade problem var Nautor Swan, som haft en god 

försäljning och stor orderstock där man haft svårt att hinna med att få personal, och då har 

det gällt erfarna båtbyggare, men man har jobbat på och lär upp många yngre arbetstagare 

där de får läras upp av de äldre båtbyggarna. Så deras syn på arbetskraftsbristen påminde 

mycket om varandra förutom för för Nautor Swan som såg det som ett problem 
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I synvinkeln sett hur Jakobstadsregionens dragningskraft har påverkat vid nyrekryteringar, 

så har den inte påverkat i stora drag enligt de intervjuade, överlag har de synpunkter när det 

gäller att få arbetskraft tillbaka från studiestäderna, att viktigaste är att satsa på de som har 

barn i förskoleåldern, för får man inte tillbaka dem före det, så blir det svårt sen när man har 

barn som går i skola, en av de intervjuade tog upp att drogproblematiken kan påverka men 

att folk också borde vara mer positiva om nejden, när man tänker på alla de saker som faktiskt 

tillverkas i Jakobstadsnejden och att diskussionerna vid kaffebordet inte kanske avspeglar 

en framgångsrik region. Överlag går det bra för företagen och det skulle kanske krävas en 

mer synlighet av företagen nämde en av de intervjuade men att man kanske inte har tiden att 

lägga ner på detta när man växer som företag och det överlag ser bra ut. Oftast är det som 

Nautor Swan beskriver att man får folk hit som ofta har en koppling till nejden, och detta 

kan man hålla med om att det borde göras mer jobb för att få till stånd när det verkar vara 

lättare att få just folk som har någon slags koppling till nejden. 

 

6.5.3 Företagens jobb för att motverka negativa konsekvenser av en arbetskraftsbrist 

När man tänker på hur företagen jobbar för att vara synliga på arbetsmarknaden, så tycker 

HR-chefen vid Prevex att de varit ett tyst företag i och med att de är ett familjeföretag, att de 

nu måste inom KWH-gruppen bli mer synliga på sociala medier för att skapa ett background 

sound så de hörs mera, och att de borde synligöra deras värdringar i större utsträckning. De 

flesta deltar i mässor som ordnas, och Herrmans har försökt vara aktiva i skolor. Ekeri har 

börjat lägga lite mindre energi på mässor för att inte skapa ett falskt budskap när de kanske 

inte behöver så mycket folk. Nautor Swans rekrytering görs mycket av den gamla metoden 

word of mouth där deras arbetstagare gör folk varse om det behövs folk, personalen är mest 

från Jakobstadsregionen där det finns ett stork kunnande inom båtbyggarbranschen.  

Företagen verkar inom Jakobstadregionen som är ett ganska svenskpråkigt dominerande 

område, och vissa satsningar har lagts på att locka mer finskpråkiga till arbetsplatserna,  de 

har folk som pendlar från närliggande regioner från Karleby i norr till Vasa i söder, så 

arbetsplatserna har finskpråkig personal men större delen är svenskpråkiga. Företagen har 

gemensamt att de har en internationell personal med folk med rötter från olika delar av 

världen, som min uppfattning är att de är väldigt positivt inställda till. Här ser man att alla 

har olika sätt som man använder sig av för att vara synliga. 
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Strategin för att behålla kvar folk i företagen ligger i att ha en bra personalpolitik, där folk 

trivs på arbetsplatsen. Kan vara svårt att konkkurera med lönen för då byter folk bara jobb 

sinsemellan i nejden, och det skapar svårigheter i recessioner då man måste sparka folk var 

något som företagen påpekade. När det gäller specifikt vad som skiljer företagen så vid 

Herrmans försöker man vara flexibla med arbetsuppgifterna så att personal kan byta 

uppgifter eller byta avdelningar för att de inte ska bli trötta på en och samma uppgift. Vid 

Ekeri har man olika lag i sporter och regelbunda bowlingkvällar för att skapa en samarbets 

och välmående kultur i företaget. När det gäller sommarjobbare finns det ingen särskild 

strategi, vissa företag har en liten andel sommarjobbare och de som har en del, så de som 

fortsätter har ofta inte kommit in på en utbildning och stannar då därför kvar i företaget.  

När det gäller vad företagen har för rekryteringsmetoder så ligger det inget problem vid 

produktionspersonal, där många unga söker. Då hämtar man in efter behov från öppna 

ansökningar vid deras hemsida, problemet ligger mer vid special utbildningar, Prevex går ut 

med att de söker en tjänst i tidningar och social medier för att det ska skapas ett ljud runt i 

nejden att Prevex anställer folk, Herrmans går ut via nätverkssidor, och den som ökat mest i 

popularitet vid senaste tid är monster.fi. Ekeri har satsat på sociala  medier, där man bland 

annat har personporträtt av personalen, vilket de senare kan se har ökat på öppna 

ansökningarna. Vid vissa tilfällen har nog företagen lagt ut i tidningar, och två företag 

nämnde att det inte behöver vara de sökande själva som läst annonsen utan någon av deras 

far och mor-föräldrar som senare tipsat dom. Så de vanliga rekryteringskanalerna gäller 

fortfarande men med en lite större satsning på sociala medier och att annars göra reklam för 

företaget som arbetsplats. 

Det företagen tycker de gör bra i rekryteringen är lite olika för alla företag, Prevex tycker de 

är bra på att föra ut sitt budskap, medans Herrmans säger att de varit bra på att få båda 

partnerna nöjda, där den nya arbetstagaren vet vad som väntas av arbetet och att de som 

företag får ut det de vill få ut av arbetstagaren, denna process tar mer tid när de har denna 

strategi, men båda partner blir i slutändan nöjda. Ekeri, ser att de lyckats med sin strategi att 

synliggöra Ekeri i den senaste kampanjen och att företaget överlag verkar ha ett bra rykte, 

eller det är vad de som de intervjuar verkar säga. 

Saker som företagen tycker att de kunde förbättra gäller främst synligheten. De nämner att 

många inte vet vad deras företag sysslar med, HR-chefen vid Prevex skulle vilja ha mer open 

doors evenemang, så att skolklasser kunde besöka företaget, eftersom det är de som är 

framtidens arbetskraft, lokal synlighet helt enkelt, vid Ekeri nämde HR-chefen att en egen 



 35  

servering av mat i matsalen vore en förbättring som borde göras, och att helt enkelt se hur 

andra företag med bra personalpolitik jobbar för att få en bra personalpolitik till deras 

företag. Nautor nämde något som Ekeri börjat jobba med, att de borde göra mer reklam för 

hur företaget är som arbetsplats, att helt enkelt marknadsföra sig själva som arbetsgivare. 

 

7  Resultatanalys 

När man går in och ska sammanfatta examensarbetet, så kan vi börja med det syfte som 

examensarbete hade, att få fram företagens egna syn på arbetskraftsbristen och att överlag 

se vad arbetskraftsbrist är för något. När vi talar om arbetskraftsbristen kan vi nämna den 

strukturella arbetslösheten och den matchningsproblematik som uppstår, Jakobstadregionen 

har ett behov av arbetskraft som väntas öka, dett har gått bra den senaste tiden och regionen 

har en låg arbetslöshet, så behovet kan bero på det men också att det finns en 

matchningsproblematik, där det kan vara svårt i sökprocessen och det drar ut på tiden när 

man ska rekrytera, vilket företagen hade haft någon gång när man frågade dem. Orsakerna 

till arbetskraftsbrist kan ju vara olika, antingen att arbetsmarknaden är i ojämvikt eller att 

den anpassar sig sakta. Åtgärder för att motverka en viss arbetskraftsbrist finns det väldigt 

många av, och något som gäller att satsa på om man ska vara med i dagens utveckling är 

TRM där man istället för att ha en tjänst och hitta en arbetstagare för den tjänsten, går andra 

vägen och först fokusera på att hitta en tjänst för en arbetstagare.  

När vi tänker på situationen för arbetskraftsbristen i Jakobstadsregionen, så ser vi att det 

finns ett arbetskraftsbehov men att företagen inte anser sig påverkas av detta, ja i vissa fall 

har man haft problem men inte ett akutbehov så att man skulle behöva säga nej till 

beställningar och dylikt. Konsekvenserna har inte tilkommit för företagen men det finns ett 

behov av arbetskraft till denna region så man kan säga att det finns ett problem men att det 

inte är ett problem som har en stor inverkan. 

Företagets bild är som sagt att det inte är främst produktionspersonal det är svårt att hitta 

utan utbildad personal med en viss spetskompetens, man värdesätter inte ändå bara vad folk 

har för utbildning utan man ser mer till personen att har man en viss personlighet till ett visst 

yrke. Det har gått bra för dessa företag och de har alla anställt mycket folk, de har en positiv 

attityd och att de skulle vara negativa till nejden eller att det inte finns tillräckligt med 

arbetskraft är inte något jag tror finns i dessa företag, utan när de ändå varit något sånär 
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framgångsrika så ser de mer framåt och har inte kanske tid att jobba med dehär frågorna när 

de kanske behöver lägga mer energi på det dagliga arbetet. 

Man vill satsa på att ha en bra personalpolitik för att få folk att trivas och sen stanna på 

arbetsplatsen så det kan ses som en åtgärd för att minska de negativa konsekvenserna av 

arbetskraftsbristen. 

Likväl att öka rekryteringsinsatserna hjälper förstås men att också kunna vara ett företag som 

folk vill komma till, och då kan regionens dragningskraft vara viktig men också företagets 

egna rykte som arbetsplats.  Jakobstadregionens är som sagt en exportregion med företag 

som är nischade inom olika sektorer, och skiljer sig från övriga regioner i Österbotten genom 

att vi har företag som säljer konsumentprodukter i större utsträckning. Så 

arbetskraftsbehovet finns inom många olika sektorer, vad man kan säga om framtiden så 

urbaniseringen väntas öka det finns siffror som visar att de större städerna i Finland väntas 

ha en fortsatt befolkningsökning, så mindre orter med framgångsrika företag kan väntas få 

problem om man ser det ur ett arbteskraftsbrist perspektiv. 

Rent generellt kan man säga när man sammanfattar intervjuerna med företagen och hur de 

ser på arbetskraftsbristen, att de har ett problem att få utbildad personal, företagen var ganska 

liknande och hade ganska mycket produktionspersonal, här borde man kanske haft lite större 

sampel för att få den generella bilden av arbetskraftsbristen i regionen, men denna bild gav 

Concordia senare. Jobben kräver utbildning men stora problem fanns inte att få  med 

produktionspersonal eftersom detta var i mångt och mycket företag som hade ung arbetskraft 

i produktionen som kan läras upp. Här kan vi se att svaren inte överenstämde med vad som 

kommit fram i Concordias undersökning, vad det beror på kan vara svårt att svara på men 

det kan bero på att just dessa företag varit synliga och framgångsrika att få den yngre 

generationen arbetstagare till sina företag. 

När det gäller synligheten på arbetsmarknaden gav de många bra förslag vad som görs i 

regionen och här ser man nya metoder när det gäller att göra sig synlig. Ett mycket bra 

exempel är den att marknadsföra arbetsplatsen mer, eftersom den verkar vara framgångsrik. 

Så att man har intervju av en arbetstagare som kan berätta om sina arbetsuppgifter och sedan 

hur det är att jobba på just det företaget som den jobbar hos. Detta kan ge stor spridning och 

locka till sig folk när de läser om företaget och kanske kan relatera till den personen som 

intervjuas och på så sätt se att företaget skulle passa att arbeta hos. Det gäller definitivt som 

företag att vara ännu mer aktiv på sociala medier, och inte bara köra på de gamla vanliga 

metoderna.  
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Detta gäller rekryteringsmetoderna de använder sig av, att få skapat en positiv bild av 

företaget så får man folk som söker sig dit, och att man inte bara säger att här finns jobb, 

utan att man ser till att man är ett företag som tar hand om sin personal, och på så sätt har ett 

företag som folk vill jobba hos. Så dessa företag verkar i alla fall veta vad som borde göras, 

de känner till hur andra företag jobbar i och med att de är ganska stora företag och har en 

viss kunskap om denna nejd, detta gäller säkert inte i lika hög grad småföretag som 

Concordia nämde, så kunskapen finns sen är det bara att använda sig av de metoder som 

finns tillgängliga för att göra reklam för företaget, vissa saker har inte gjorts i så stor 

utsträckning, som de vill göra som kan bero på företagets kultur, att man inte haft tid och 

dylikt. 

Nätverkande och samarbete var ju något som Concordia hade som uppgift och som de också 

tycker att företagen borde satsa mera på, detta hjälper ju både företagen och regionen som 

Concordia jobbar för, om företagen har en kunnig personal och tillräckligt med arbetstagare 

så går det ju bra för dem, och skapar mera skattepengar till denna region. Concordia tycker  

att regionens egna dragningskraft är viktig, när det gäller att få hit ny arbetskraft. Ett av de 

intervjuade företagen nämde att man borde ha en mer positiv bild av denna region med tanke 

på alla de saker vi tillverkar och ännu exporterar ut i världen. Detta var något som Concordia 

också nämde att man borde känna till detta redan när man är yngre, eftersom det kan vara 

svårt att veta vad som man kan arbeta med i regionen om man inte vet vad företagen sysslar 

med. När man sen är i valet och kvalet om man ska flytta hem tillbaks efter studietiden 

hjälper detta. 

Att få lockat hit folk från andra regioner verkar vara svårt och det är något som det satsas 

på. Även det att få hit folk som har en koppling till nejden är något som företagen och 

Concordia jobbat med. Det verkar ju vara en viss svårighet att få folk att flytta hit, företagen 

nämde att de jobbat med detta likväl som Concordia också. Regionen är kanske inte så känd 

om man går så långt som till Tammerfors eller liknande ställen inåt landet. Regionen är som 

sagt inte så pass känd, i detta fall detta är något som Concordia jobbat med. Företagen har 

inte lyckats så pass bra med att få folk att flytta hit som inte har någon koppling till regionen, 

men man har i många fall fått folk att komma hit som har någon släkting eller som bott i 

regionen förut. Så man borde tydligen lägga ännu mer energi på att få tillbaka folk som bott 

i regionen eftersom sannolikheten att de flyttar för ett jobb i denna nejd ändå är större, än 

någon som kanske inte ens vet var Jakobstad ligger. 
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Genom detta examensarbete, har jag fått en bred sammanfattning om vad arbetskraftsbrist 

är för något, och hur den ser ut i Jakobstadregionen, jag har fått mycket bred kunskap om 

detta ämne när det gäller dess orsak och de åtgärder man kan ta till för att stävja den. Även 

om resultaten av intervjuerna inte kunde ge en bättre bild av hur stort problemet är mer än 

vad som kommit fram i kvantitativa undersökningar där det kommit fram att det är ett 

problem, har jag av intervjuerna kunnat få fram resultat om hur företagen själva jobbar för 

att bota detta problem och vad som kan vara det som behövs i framtiden om man som företag 

skall få lockat till sig personal och vara synliga på arbetsmarknaden. 

Synligheten är något som HR-cheferna tycker att man borde jobba ännu mera med, att det 

inte görs i större utsträckning, kan ha många olika orsaker och borde studeras närmare med 

tanke på att det verkar vara en metod som de själva tycker fungerar så pass bra. 

 

8 Diskussion 

I diskussionsdelen kommer jag diskutera reultatdelen och metoddelen, med avslutning vad 

som kunde tänkas vara vidare forskning av detta ämne. 

 

8.1 Resultatdiskussion 

Syftet med detta var att få företagens egna syn på arbetskraftbristen som ämne, detta 

lyckades mycket väl när man fick samtala med Hr-cheferna i Jakobstadsregionen när de alla 

hade en stor kunskap om regionen och branschen de jobbar inom, här fick jag många 

personliga åsikter som man inte får ut av en tabell, till det negativa var att frågorna och 

svaren blev ganska breda om samhället överlag och vissa svar kanske inte svarade på den 

fråga som man ställde. Att resultaten var ganska lika för alla företagen kan ha att göra med 

att de verkar inom samma region, storleken på företagen var för alla mellan 200-300 

anställda, de sysslade med export eftersom jag hade valt endast exportföretag. Så det kunde 

kanske gett mera om man hade företag som hade större skillnader, och inte så mycket 

likheter. 

Att de såg behov av att jobba mer med synligheten kan bero på att de ändå som så pass stora 

företag har den kunskap som krävs och också behovet av att vara synliga än vad ett litet 

småföretag har. Att det inte verkar finnas någon rekryteringsproblematik för att få 
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produktionspersonal. Fastän Concordias egna undersökning visar att det visst finns ett 

arbetskraftsbehov av produktionspersonal. Kan mycket ha att göra med ett så lågt urval av 

intevjuobjekt och att som forskning visat att det är lättare att rekrytera produktionspersonal 

än högt utbildad personal. Att det helt enkelt funnits ett stort arbetskraftsbehov men som de 

fått rekryterat specifikt  för dessa företag. 

 

8.2 Metoddiskussion 

Metoden att göra kvalitativa intervjuer är trovärdigt ur det perspektivet att det gav egna 

åsikter från företagen och på så sätt många fler svar än en tabell, så metoden gav svar på de 

frågor som jag hade och uppfyllde på så sätt mitt syfte. Informationen fanns redan där, det 

visar att det finns ett arbetskraftsbehov, men inte hur företagen jobbar med dessa 

frågeställningar som berör detta ämne. 

I detta arbete har jag fokuserat på att få fram företagens egna syn på arbetskraftsbrist och 

intervjuvat ganska få företag, för vidareforskning vore det bra att få ett större sampel med 

kvantitativa intervjuer så att man faktist frågade större delen av de företag som arbetar i 

Jakobstadregionen, och på så sätt få en klarare bild av läget. En annan sak kunde vara att få 

fram hur företagen jobbar för att vara synliga i samhället eftersom de tyckte att det är något 

de själva borde förbättra, kanske kunde man tänka sig en fördjupning av detta och sen ge 

förslag till hur företagen borde jobba för att vara synliga på arbetsmarknaden och i samhället 

i stort. Här kunde man sedan göra en handbok som man tilldelar företag och organisationer 

så de vet vad man ska jobba med för verktyg för att kunna rekrytera när det råder 

arbetskraftsbrist. Det som detta examensarbete ändå förhppningsvis givit är en bred 

sammanfattning om vad arbetskraftsbrist är för något hur orsakerna till den är och vad det 

finns för åtgärder att stävja den, hoppas också den givit en bättre bild om detta ämne än vad 

som kanske kommer fram i nyhetsmedia och i samhällsdiskussioner. 
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Intervju med företagen                                                                                              Bilaga 1 

 

1.Hur ser ni på arbetskraftsbristen i ert företag och vilken typ av arbetskraft har ni behov av? 

2. Hur jobbar ni för att vara synliga på arbetsmarknaden, Svenskfinland vs. Finska Finland, 

eller internationellt? 

3. Vad har ni för strategi för att behålla kvar folk i företaget, att få sommarjobbare att fortsätta 

eller annars stanna kvar i nejden? 

4. Vad har ni för rekryteringsmetoder och vilka har ni börjat lägga mer fokus på? 

5.Har det kommit några konsekvenser för ert företag av arbetskraftsbrist eller 

rekryteringsproblematik? 

6. Vad tycker ni som företag att ni gör bra i rekryteringen? 

7. Vad kunde ni förbättra eller sett att andra gör som ni tänkt att ni borde göra? 

8. Har regionens dragningskraft påverkat vid rekryteringar? 

9. Begränsas er verksamhet av brist på arbetskraft, och i så fall hur.



    
 
 

Intervju med concordia                                                                                        Bilaga 2 

 

1.Hur ser behovet av arbetskraft ut i Jakobstadsregionen? 

2.Hur viktig är regionens dragningskraft när det gäller att få ny arbetskraft? 

3.Ni är Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag, vilken är målsättningen gällande 

arbetskraftsbristen? 

4.Vad gör ni för att få regionen mer synlig i Finska Finland eller internationellt? 

5.Vad tycker ni att företagen borde göra mer av för att få arbetskraft att stanna eller komma 

hit och arbeta? 

6.Det finns arbetslösa i landet och samtidigt skriker vissa företag efter arbetskraft, vad tycker 

ni företagen själva borde göra för att bota detta problem om vi bortser från vad politiker 

kunde göra? 

7.Vad ser HR-cheferna som ni talat med i regionen för problem ute i företagen gällande 

rekryteringsproblem? 

8.Vad för tips borde man ge till de unga som kommer ta sig in på arbetmarknaden och bo 

här i regionen? 

 


