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Fler svenska gruvor – och fler jobb 
SVENSK GRUVNÄRING 

Sverige har en mer än tusen år lång historia av malmbrytning och 
metallframställning. Det är också tillgången på och kunskapen om hur man kan 
nyttja malm och mineral, som bidragit till det välstånd vi har idag. Sverige är en 
av EU:s ledande malm- och metallproducenter. Vi är den i särklass största 
järnmalmsproducenten inom EU och hör till de främsta inom basmetallerna 
koppar, zink och bly samt ädelmetallerna guld och silver.  
Antalet personer som är direkt sysselsatta inom gruvnäringen i landet bedöms i 
vara cirka 10 000 personer. Utöver dessa bedöms cirka 35 000 personer vara 
indirekt sysselsatta som en kringeffekt till näringen. Under 2012 öppnades tre 
nya gruvor i landet och fler beräknas öppna i framtiden enligt branschkunniga. 
Branschens framtidsbedömning är att antalet sysselsatta inom gruvnäringen 
kommer att öka markant. 
Svensk gruvnäring bidrog redan 2010 med cirka 26 miljarder till Sveriges BNP 
och stod för ungefär 13 procent av den totala industriinvesteringen som 
gjordes i landet under 2010. Svensk gruvnäring bidrar exempelvis med cirka 20 
respektive 55 procent av EU:s självförsörjning av järn och koppar. Antalet 
företag som ansöker om och får prospekteringstillstånd har ökat markant de 
senaste åren. Under 2011 satsades närmare 800 miljoner kronor på 
prospekteringar i landet, vilket är den högsta summan någonsin. 
  
”Den svenska gruvnäringen sysselsätter allt fler. Inte sedan början av 1990-talet 
har gruvorna sysselsatt så många som idag. Och produktinen av malm slog i fjol 
nytt rekord, för tredje året i rad” (SGUs nyhetsbrev april 2013). Ett rekord som 
mest troligt kommer att överträffas i framtiden om de projekterade ny 
gruvbrytningarna runt om i landet erhåller de nödvändiga utvinnings- och olika 
miljötillstånd som krävs.  
 

SAMMANFATTNING  

Efterfrågan på näringens produkter väntas vara fortsatt positiv. 
Sysselsättningsutvecklingen inom gruvverksamheten i landet bedöms fortsätta 
utvecklas positivt under flertal år framåt i tiden. Likaså bedöms 
kapacitetsutnyttjandet vara fortsatt högt inom branschen. Personer med någon 
form teknisk kompetens och intresse för arbete inom gruvnäringen har stora 
möjligheter till arbete nu och i framtiden. Ny teknik har medfört att arbete i 
gruvmiljö skiljer sig avsevärt i dag från hur det såg ut för ett antal år sedan. Det 
har inneburit att kraven på grundläggande kunskaper hos dem som ska 
nyanställas eller ersätta en person med livslång erfarenhet har ökat. 
Majoriteten av intervjuade företag har upplevt brist på arbetskraft det senaste 
halvåret.  
 
 



 

 

EFTERFRÅGEUTVECKLING 

Under våren 2013 intervjuade Arbetsförmedlingen Gruvnäring merparten av de 
företag som bedriver gruvverksamhet i landet. Undersökningen visar att 
efterfrågeutvecklingen under det senaste halvåret varit ökande för två 
tredjedelar av de tillfrågade företagen och oförändrad för resterande företag. 
För de kommande sex månaderna och sex till tolv månaderna bedömer 
företagen en liknande utveckling av efterfrågan, det vill säga ökande eller 
oförändrad.  
 

KAPACITETSUTNYTTJANDE 

Vid undersökningen ställs frågan om företagens kapacitetsutnyttjande med 
utgångspunkt från personalsituationen. Hur mycket kan produktionen öka med 
befintlig personal innan företaget måste nyanställa? 
Av intervjuade företag inom gruvnäringen under våren 2013 har drygt 80 
procent av tillfrågade företag angett att de inte kan öka sin produktion med 
mer än maximalt 5 procent innan nyrekrytering måste ske. Resterande kan öka 
sin produktion med mellan 6 och 10 procent med befintlig personal innan 
eventuell nyrekrytering måste ske.  
 

REKRYTERINGSPROCESS  

Sedan år 2005 har trenden med undantag för vissa perioder varit ett ökat antal 
anmälda lediga platser till Arbetsförmedlingen. Som ett komplement till 
inkomna lediga platser så annordnar Arbetsförmedlingen Gruvnäring, 
tillsammans med företagen eller i egna arrangemang,  en mängd olika 
rekryteringsmässor runt om i landet och utomlands. Att få en ingång till 
framtida arbete inom företagen via ett sommarvikariat är vanligt 
förekommande. Vanligt är även att rekrytera lokalt via tips från redan anställda 
som känner den som skall anställas och kan gå i god för denne. Brist på 
bostäder  i vissa gruvregioner har medfört att ovanstående rekryteringsprocess 
med sommarvikariat och tips från anställda har blivit allt vanligare de senaste 
åren.  Det finns även tendenser att byta arbetsuppgifter internt från en 
arbetsuppgift till en annan. För att inte få kontinuitet strävar man dock efter att 
medarbetaren har samma position i minst två år. Ett antal av tillfrågade 
arbetsställen i denna undersökning arbetar även med att överföra kostnader 
för viss entreprenadverksamhet till egen regi, vilket kan innebära ett ökat 
behov av anställningar hos gruvföretagen.   
 

REKRYTERINGSPROBLEM 



Under det senaste halvåret har 77 procent av tillfrågade företag upplevt 
svårigheter att finna den kompetens man eftersökt. Det är en ökning sedan 
höstens undersökning med 15 procentenheter. Den största konsekvensen av 
arbetskraftsbristen har varit att befintlig personal fick arbeta mer. Trots att 
intresset för gruvrelaterade arbeten har vuxit så finns det ett flertal yrken där 
det är svårt att rekrytera. Ett urval av yrken där företagen inom gruvnäringen 
under de senaste sex månaderna har upplevt att det varit svårt att rekrytera:  
 
– Drift- och verksamhetschefer.                                                                  
– Civilingenjörer inom gruvteknik och metallurgi samt maskin                                         
– Ingenjörer och tekniker inom gruvteknik, metallurgi                                           
  
– Gruv- och bergarbetare                                                                      
– Mekaniker                                                                         
– Elmontörer och elreparatörer  
 
Exempel på arbetsuppgifter för vissa yrkesbenämningar inom gruvnäringen där 
bristerna är som störst. 
Projektledaren/projektingenjören leder olika projekt. Det kan röra sig om en 
tillbyggnad som ska göras eller en maskin som ska bytas ut. Den 
utbildningsbakgrund man har är vanligen högskoleingenjör eller civilingenjör. 
Produktionsingenjören arbetar med att förbättra de olika processerna i 
exempelvis ett stålverk.  
Utvecklingsingenjören söker metoder för att förbättra eller ändra kvalitet och 
egenskaper. Det kan till exempel innebära att man försöker få en bättre 
hållfasthet för stålet. Arbetet sker tillsammans med produktionstekniker, 
forskare och andra yrkeskategorier. Utvecklingsingenjören har oftast en 
civilingenjörsutbildning med inriktning mot kemisk metallurgi. 
Planeringsingenjören samordnar produktionen, ser till att rätt sak finns på rätt 
plats vid rätt tillfälle. Detta gäller också personal. Målet är att utnyttja 
resurserna inom produktionen på bästa möjliga sätt. 
Produktionschefen är ansvarig för verksamheten på en avdelning. Det kan gälla 
en del av produktionskedjan, ett valsverk till exempel. Man arbetar med att 
förbättra arbetsmetoderna och ser till att personalen är utbildad för uppgiften. 
Produktionschefen är ofta civilingenjör med flera års yrkeserfarenhet.                                                           
  
Svårigheterna att inom riket finna den kompetens som efterfrågas har lett till 
att en del utlandsrekryteringar skett.  En negativ konsekvens av 
rekryteringssvårigheter är att den kan leda till oönskade personalförflyttningar 
mellan företagen, vilket i förlängningen leder till en uppåtgående lönespiral där 
personalkostnaderna ökar. För att bredda rekryteringsbasen så arbetar ett 
flertal av tillfrågade företag med att få till en jämnare könsfördelning.  
 

FRAMTIDA REKRYTERINGSBEHOV 

Det senaste halvåret har näringen haft cirka 170 avgångar som ersatts med 
nästan 300  ersättnings- och nyanställningar. Under den kommande 
sexmånadersperioden kommer det enligt denna undersökning att finnas ett 



ytterligare behov av att ersättningsrekrytera och nyanställa närmare 500 
personer. Ett urval av rekryteringsyrken inom gruvnäringen de kommande sex 
månaderna:  
– Maskinmekaniker, -montörer,- operatörer-  och -reparatörer                                                
– Elmontörer och elreparatörer                                                                
– Operatörer, stenkross och malmförädling                                                     
– Truckförare  
– Gruv- och bergarbetare  
– Motorfordonsmekaniker, -reparatörer m. fl.  
– Drift- och verksamhetschefer                                                         
– Kemister                                                                                    
– Geologer, geofysiker m.fl.                                                                  
– Civilingenjörer inom gruvteknik och metallurgi                                           
– Byggnadsingenjörer och byggnadstekniker                                                     
– Maskiningenjörer och maskintekniker                                                         
– Ingenjörer och tekniker inom gruvteknik och metallurgi                                           
                                                                                                                                                                 
I takt med att antalet sysselsatta förväntas öka enligt branschbedömare så blir 
det en stor utmaning att tillhandahålla och finna den kompetens som 
efterfrågas inom näringen. Glädjande är då att intresset för att utbilda sig för 
arbete inom gruvbranschen har ökat inom universitet, högskola, yrkeshögskola 
och arbetsmarknadsutbildning. Det finns även en speciell inriktning vid flera 
gymnasieskolor som förbereder sina elever för arbete inom gruvnäringen. 
Dessa inriktningar drivs i samarbete med existerande gruvföretag eftersom och 
en del av studietiden innehåller praktik på företaget. Luleå tekniska universitet 
har flera utbildningar som är direkt inriktade mot gruvnäringen. Det finns även 
andra högskolor och universitet i landet som har bra utbildningar som passar in 
i gruvnäringens efterfrågade kompetensbehov.   
Även om intresset för utbildning med inriktning mot branschen i nuläget har en 
ökande tendens så är det av vikt att informera framtida generationer i ett tidigt 
skede (redan innan valet inför gymnasieskolan) om vilka kompetensbehov som 
arbetsmarknaden efterfrågar eller kommer att efterfråga i framtiden. Ett 
gymnasieprogram där det ingår en del teknik ger exempelvis goda 
förutsättningar till ett arbete inom gruvbranschen.  Någon form av teknisk 
grundutbildning underlättar för företagen att utrusta sina blivande anställda 
genom internutbildning. Även möjligheterna att läsa vidare till ingenjör ökar 
om man har ett gymnasieprogram med en teknisk/matematisk inriktning, vilket 
för branschens del bidrar till att klara framtida behov av spetskompetens.  
 
 
 
 
 

KÄLLOR  

Arbetsförmedlingens intervjuundersökning (kvantitativt och kvalitativt 
material), yrkesbarometern. 
Organisationer: SGU, Swemind, LTU  
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Fakta om prognosen 

Arbetsmarknadsutsikterna för gruvnäringen är en del av 
Arbetsförmedlingens prognosarbete. 
På vår webbplats arbetsformedlingen.se/prognoser 
hittar du arbetsmarknadsutsikter för samtliga län och för landet som helhet. 
De slutsatser som presenteras är Arbetsförmedlingens egna. 
Prognosmaterialet är fritt att användas och citeras med källhänvisning.
Ansvarig utredare för denna prognos är Timo Mulk-Pesonen, 
telefon 010-486 73 86.

Om du är intresserad av mer information om framtidsutsikterna 
för ett speciellt yrke, rekommenderar vi vår webbapplikation 
Yrkeskompassen. Den uppdateras två gånger per år. 
Se arbetsformedlingen.se/yrkeskompassen. 
I den beskriver vi jobbmöjligheterna det närmaste året för nära 200 yrken. 
Dessa yrken täcker tillsammans cirka 80 procent av arbetsmarknaden. 
För drygt hälften av yrkena bedömer vi även jobbmöjlighetern de närmaste 
fem och tio åren. I publikationen Var finns jobben? 
presenteras en sammanfattning av yrkesprognoserna per yrkesområde.

Nästa arbetsmarknadsprognos presenterar vi i december 2013.

O
m

sl
ag

sb
ild

: L
KA

B


	Prognosen_Gruvnäring_Lång_Län_2013_Omslag
	GruvprognosV2013
	Prognosen_Gruvnäring_Lång_Län_2013_Omslag

