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Sammanfattning

Fortsatt stark arbetsmarknad i Västerbottens län
Den globala tillväxten försvagas något under 2019, men det är viktigt att göra skillnad
på nivå och riktning när det gäller konjunkturer. Vi ser svagare men absolut inte
svaga signaler. Vi kan vänta oss en inbromsning globalt men högkonjunkturen
kommer att bestå även under 2019.
Liksom för den globala konjunkturen kommer tillväxttakten klinga av under 2019
även i länet. Sysselsättningen ligger dock fortfarande på en hög nivå och kommer att
fortsätta öka under nästa år och arbetslösheten kommer att fortsätta minska. Vi har
en bred tillväxt av jobb i såväl branscher som grupper på arbetsmarknaden. Denna
utveckling förväntas fortsätta under prognosperioden.

Fler sysselsatta och färre arbetslösa
Inom samtliga branscher planerar merparten av arbetsgivarna för fler anställda.
Länets arbetsmarknad är således stark och ett högt kapacitetsutnyttjande i företagen,
tillsammans med en stark befolkningsutveckling innebär att sysselsättningen i länet
bedöms fortsätta att öka under 2019. Sysselsättningen i Västerbottens län bedöms
sammantaget öka med 1 200 personer under 2019.
Under 2019 bedöms antalet inskrivna arbetslösa fortsätta minska med ca 600
personer. Det totala antalet inskrivna arbetslösa i slutet av 2019 bedöms då uppgå till
drygt 7 000 personer. Det skulle motsvara en relativ arbetslöshet på 5,1 procent för
2019.

Låg arbetslöshet men stora variationer
Arbetsmarknaden i länet är stark och antalet arbetslösa minskar. Mest märkbar är
minskningen bland inrikes födda personer utan funktionsnedsättningar och med
minst en gymnasieexamen. Här uppgick minskningen till 12 procent i oktober 2018
jämfört med motsvarande månad 2017.
Arbetslöshetsnivåerna skiljer sig åt mellan olika grupper av arbetslösa. Andelen
arbetslösa män är större än andelen arbetslösa kvinnor. Arbetslösheten för utrikes
födda är betydligt högre än bland inrikes födda. Det är också en betydligt högre andel
personer utan gymnasieutbildning som är arbetslösa jämfört med de som har
avslutad gymnasieutbildning eller mer. Ju högre utbildningsnivå desto lägre
arbetslöshet kan man generellt säga.
Arbetsmarknadens kompetenskrav är höga och, vid sidan av utomeuropeiskt födda
och funktionsnedsatta, har personer utan gymnasieexamen det betydligt svårare att
komma in på arbetsmarknaden.
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Utmaningar på länets arbetsmarknad
Behovet av kompetensförsörjningsstrategier är central om vi ska kunna utnyttja den
starka konjunkturen maximalt. Det stora rekryteringsbehovet som nu finns på länets
arbetsmarknad kommer att vara väldigt svårt att tillfredsställa. Den lediga
arbetskraftens befintliga kompetenser räcker inte till och vi kan heller inte utbilda
bort de akuta kompetensbristerna, det tar flera år.
Rimligare lösningar på de omedelbara kompetensförsörjningsproblemen är istället
mer utbudsanpassade. De utgår från den existerande arbetskraften, inte de
kompetenser som vi önskar skulle finnas. Arbetsgivarna behöver hitta sätt att
använda den befintliga arbetskraften i bristyrken på ett effektivare sätt. Vi behöver ett
systematiskt kompetensförsörjningsarbete som involverar såväl arbetsgivare som
utbildningsanordnare och organisationer med regionalt utvecklingsansvar.
Men kompetensbristerna är inte enbart en konjunkturell företeelse, ett problem som
försvinner när konjunkturen vänder nedåt igen. Det finns t ex alldeles för få som
utbildar sig till yrken inom vård och omsorg, teknik och IT samt läraryrken. Med
ökade barnkullar, alltfler vårdbehövande och en fortsatt hög teknikutveckling
kommer behovet av dessa yrkesgrupper bara att öka under de kommande åren. Gapet
mellan arbetsmarknadens behov och arbetskraftens sammansättning och
kompetenser kommer alltså att fortsätta vara stort.
Det arbetskraftsutbud som finns idag och som kommer att finnas under åren
framöver utgörs till stor del av de nyanlända. En regional nedbrytning av SCB:s
befolkningsprognos visar att antalet inrikes födda personer i åldersgruppen 16-64 år
minskar i 14 av 15 kommuner i Västerbottens län. Utan tillskottet av utrikes födda
skulle den yrkesaktiva åldersgruppen minska kraftigt i länet. Resursutnyttjandet av
denna grupp är dock alltjämt för lågt för att kunna motverka minskningen av inrikes
födda personer i åldersgruppen.
Med färre personer i arbete så krymper ekonomin och därmed basen för vår
gemensamma välfärd. Ett effektivare resursutnyttjande av såväl utrikes som inrikes
födda i yrkesaktiva åldrar, är avgörande för såväl kompetensförsörjningen på
arbetsmarknaden som för våra välfärdsåtaganden. Högkonjunkturen såväl som
befolkningstillskottet innebär unika möjligheter som inte får slarvas bort.
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Konjunkturläget i Västerbottens län

Aktiviteten i världsekonomin fortsätter att vara hög. Samtidigt har stämningsläget i
den globala ekonomin fortsatt att kylas av under hösten och det syns allt fler tecken
på att den globala tillväxten börjat bromsa in. Avmattningen är särskilt tydlig i
euroområdet. Detta innebär att den globala tillväxten toppar i år. Efterfrågan på
arbetskraft fortsätter samtidigt att vara stark och arbetslösheten faller i de flesta
regioner. Inbromsningen i världsekonomin kommer att dämpa utvecklingen av den
ekonomiska aktiviteten i Sverige under 2019.
Även i den svenska ekonomin är aktiviteten just nu mycket hög.
Kapacitetsutnyttjandet är rekordhögt och arbetsgivarna är fortsatt optimistiska –
även om förväntningarna dämpats ytterligare något sedan vårens undersökning. Det
höga resursutnyttjandet gör samtidigt att företagen planerar för fler anställda.
Ekonomin befinner sig nära toppen av konjunkturen och framöver kommer
tillväxttakten fortsätta att dämpas gradvis.
I ett riksperspektiv framstår Västerbottens län som mycket starkt med en
arbetslöshet under riksgenomsnittet och en sysselsättningsutveckling som varit
starkare än för grannlänen. Arbetsmarknaden har varit stark och denna utveckling
förväntas fortsätta under 2019 men även här i en något svagare takt. Företagens
förväntningar är fortsatt optimistiska och nästan hälften av företagen tror på en
fortsatt ökad efterfrågan under våren 2019, och då från en redan stark nivå.
Arbetsförmedlingens konjunkturindikator visar på ett förväntningsläge i
Västerbotten som motsvarar en fortsatt stark konjunktur.
Kapacitetsutnyttjandet i Västerbottens län är högt. För många av företagen finns
behov att utöka personalstyrkan redan vid ganska små efterfrågeökningar. Fler än en
femtedel av företagen har nått sitt kapacitetstak och kan inte öka sin produktion alls
utan att behöva nyrekrytera. Utöver detta är det närmare en fjärdedel av företagen
som har mindre än fem procent ledigt kapacitetsutrymme. Detta innebär att nära
hälften av länets företag inte har någon, eller mycket liten möjlighet att utöka sin
produktion utan att nyrekrytera. Med den starka högkonjunkturen kommer
rekryteringsbehoven på länets arbetsmarknad vara fortsatt stora under
prognosperioden.
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Prognos över sysselsättning och arbetslöshet

Ökad sysselsättning och minskad arbetslöshet
Antalet sysselsatta i Västerbottens län omfattar sammanlagt drygt 124 000 personer1.
I likhet med de flesta andra län har nu Västerbotten en sysselsättningsnivå som
väsentligt överstiger den under den senaste högkonjunkturen. Denna kraftiga ökning
förklaras av såväl externa som interna faktorer. Den starka konjunkturen såväl i
Sverige som i omvärlden innebär en ökad efterfrågan på vår produktion och därmed i
förlängningen ökade rekryteringsbehov. Sysselsättningsökningen är också ett resultat
av den starka befolkningsökningen under senare år. Vi har blivit fler i Sverige och fler
i Västerbotten och fler människor innebär alltid fler jobb.
Inom samtliga branscher finns en fortsatt stark netto-optimism och det är betydligt
fler som tror på en ökad än en minskad efterfrågan. Länets arbetsmarknad är således
stark och en fortsatt högkonjunktur tillsammans med ett högt kapacitetsutnyttjande i
företagen och en stark befolkningsutveckling innebär att sysselsättningen i länet
bedöms fortsätta att öka under 2019. Sysselsättningen i Västerbottens län bedöms
öka med 1 200 personer från fjärde kvartalet 2018 fram till fjärde kvartalet 2019.
Arbetslösheten förväntas minska med cirka 600 personer fram till fjärde kvartalet
2019. Arbetslösheten bedöms i slutet av 2019 uppgå till 5,1 procent av den
registerbaserade arbetskraften, eller cirka 7 000 personer.

Stora regionala skillnader
I ett regionalt perspektiv väntas därmed tillväxten av nya jobb bli mycket bred. Under
2019 väntas fler jobb i samtliga län, men i olika stor utsträckning. Det är fortsatt
främst storstadsregioner och storstadsnära län som visar den relativt största
sysselsättningstillväxten. Sysselsättningen ökar mest i Östergötlands, Västra
Götalands, Stockholms, Skånes och Uppsala län. Detta kan kopplas till att de nya
jobben i första hand fortsätter att växa fram inom privat och offentlig tjänstesektor,
vilka är stora i dessa regioner. Dessutom visar arbetsmarknaderna i dessa län en
större branschbredd och en tydligare specialisering än många andra län vilket bidrar
till den goda jobbtillväxten. Samtidigt blir jobbtillväxten svagare i län med en mer
ensidig näringsstruktur. I de regioner där den privata tjänstesektorn är mindre är
jobbtillväxten inom området offentliga tjänster därmed avgörande för
sysselsättningstillväxten. Eftersom behoven är stora inom området offentliga tjänster
bidar det till att jobben fortsätter att bli fler i hela landet.

1

Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS 2017), SCB
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Förväntad procentuell sysselsättningsförändring (16-64 år) mellan kvartal 4
2018 och kvartal 4 2019

Inskrivna arbetslösa 16-64 år som
andel av registerbaserad
arbetskraft, prognos kvartal 4
2019
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Den svagaste sysselsättningsutvecklingen beräknas ske i Norrbotten, Västernorrland
och Gävleborgs län.
När det gäller förändringen av arbetslösheten under prognosperioden är bilden
samlad. Samtliga län bedöms få en minskad arbetslöshet som en följd av den ökade
sysselsättningen, och den starkaste minskningen av arbetslösheten bedöms för
Dalarna, Södermanlands och Värmlands län.
Likheterna i utvecklingen mellan länen är större än skillnaderna vilket gör att
rankingen mellan länen inte förändras särskilt mycket. Vid utgången av 2019
kommer Västerbotten fortfarande att vara ett av de fyra län som har lägst
arbetslöshet i Sverige.
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Efterfrågan på arbetskraft

Fyra av tio företag i länet planerar att utöka sin personalstyrka under de kommande
tolv månaderna. De expansiva planerna finns på bred front och inom samtliga
branscher.
Mest optimistiska om den framtida personalstyrkan är arbetsgivare inom
information och kommunikation (IKT), finansiell verksamhet och företagstjänster,
industrin samt byggverksamhet, där minst hälften av företagen räknar med att utöka
personalstyrkan under perioden. Inom dessa branscher finns dock många yrken där
det råder brist på arbetskraft och kompetensbristen utgör ett tillväxthinder för många
av företagen.

Privata arbetsgivare som planerar att utöka sin
personalstyrka på ett års sikt i Västerbottens län
Västerbottens län
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Säsongrensade data, trendvärden.
Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar

Arbetsmarknaden har över tid upplevt brist på arbetskraft inom ett flertal olika
yrken, av vilka många är ständigt återkommande. Intresset för utbildningar till
många bristyrken är fortsatt svagt, vilket innebär att rekryteringsproblemen riskerar
att kvarstå under lång tid.
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Brist på arbetskraft i Västerbottens län,
privata arbetsgivare
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Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar

De flesta av rekryteringsproblemen rör yrken som kräver en längre eftergymnasial
utbildning. Under nuvarande långvariga högkonjunktur har dock arbetsgivarna också
haft svårt att rekrytera till yrken som normalt inte kräver mer än en
gymnasieutbildning. Dock har man då ofta krävt en yrkesinriktad gymnasieutbildning inom vård och omsorg, teknik, industri, transport, restaurang eller bygg.
Bakomliggande skäl till rekryteringsproblemen är att arbetskraften inte i tillräckligt
hög grad har den kompetens som arbetsgivaren efterfrågar. Arbetskraften söker sig i
alltför låg grad till de yrken och utbildningar som arbetsmarknaden behöver.
Kompetensbristerna i länet är omfattande. Trots nära 8 000 arbetslösa, uppger
närmare 40 procent av företagen och över hälften av verksamheterna inom
kommuner och landstinget, att de har haft svårigheter att rekrytera personal. Det är
främst barnomsorgen, grundskola och vård- och omsorgsverksamheter som haft de
största rekryteringssvårigheterna. Andelen arbetsställen som säger sig ha haft
rekryteringsproblem uppgår till över 80 procent i dessa verksamheter. I näringslivet
är det främst företag inom transport, jord- och skogsbruk samt utbildning, vård och
omsorg i privat regi som upplevt brist vid rekrytering. Här har över hälften av
företagen haft problem att få tag på lämplig kompetens. Minst var
rekryteringsproblemen inom handeln samt hotell och restaurang, där motsvarande
andel var 35 procent eller mindre.
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Brist på arbetskraft i Västerbottens län,
offentliga arbetsgivare
Västerbottens län
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Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar

Den vanligaste konsekvensen av rekryteringssvårigheterna i det privata näringslivet
var att befintlig personal fick arbeta mer. Det blev också betydligt vanligare att man
tvingades tacka nej till order och en fjärdedel av företagen som upplevt
rekryteringsproblem tvingades tacka nej till order som en följd av
kompetensbristerna. Vanligast var detta inom byggbranschen och informations- och
kommunikationsverksamheter, där fler än två tredjedelar av företagen som upplevt
rekryteringsproblem tvingades tacka nej till order.
Inom offentlig verksamhet var den överlägset vanligaste konsekvensen att befintlig
personal fick jobba mer. Över 40 procent av arbetsställena som haft svårt att
rekrytera uppgav detta som en konsekvens av rekryteringsproblemen. Ett så
omfattande övertidsuttag är inte bara kostsamt utan riskerar även att göra det ännu
svårare att rekrytera till dessa verksamheter. Det har också blivit betydligt vanligare
att anlita bemanningsföretag, främst för landstingsverksamheter. Inhyrd
vårdpersonal framställs ofta som ett problem i sig, men är egentligen endast
symptom på ett problem – tillgången på kompetens till de vakanta tjänsterna.
Med denna långvariga högkonjunktur har arbetsgivarna haft ett stort
rekryteringsbehov, vilket lett till att de som har de efterfrågade kompetenserna på
länets arbetsmarknad, de har oftast redan ett jobb. Av detta skäl blir det i större
utsträckning nödvändigt att anpassa kraven efter den arbetskraft som finns
tillgänglig.
En dryg femtedel av arbetsgivarna har sänkt kraven på yrkeserfarenhet för att lättare
kunna tillsätta sina lediga tjänster. Det är främst inom information- och
kommunikationsverksamheter, hotell- och restaurangverksamheter samt inom
finans- och företagstjänster och industri som arbetsgivarna har sänkt
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erfarenhetskraven. Även utbildningskraven har sänkts och två av tio företag har sänkt
sina krav på utbildning. Inom såväl vård och omsorg som inom skolan och
barnomsorgen har över hälften av verksamheterna sänkt sina utbildningskrav för att
kunna rekrytera.

Utbildning är nyckeln till arbetsmarknaden
Gemensamt för många av bristyrkena är att de är specialistyrken som kräver flerårig
högskoleutbildning. Men även för dem som saknar högskoleutbildning är
möjligheterna att snabbt få jobb stora, då flera av länets bristyrken inte kräver någon
eftergymnasial utbildning. Bristyrkena på gymnasial nivå avser dock nästan
uteslutande de som studerat på yrkesinriktade gymnasieprogram med inriktning mot
vård, bygg, teknik, industri, restaurang eller transport.
Den starka konjunkturen och rekordstora efterfrågan på arbetskraft innebär att det
just nu är enklare än vanligt att få ett jobb även för dem som saknar
yrkesutbildningar. Även om det är något svårare att få jobb direkt efter gymnasiet för
dem som läst högskoleförberedande gymnasieutbildningar, så är det ändå den
avslutade gymnasieutbildningen som är viktigast. Den stora vattendelaren på
arbetsmarknaden är mellan dem som har fullföljt sina gymnasiestudier och dem som
saknar en gymnasieexamen. Arbetslösheten bland personer utan gymnasieexamen är
fyra gånger så hög som bland de som har en fullföljd gymnasieutbildning.
Det är alltså enklast att få jobb för dem med högskoleutbildning i ett bristyrke, tätt
följt av dem som har läst ett yrkesinriktat2 gymnasieprogram men under denna
högkonjunktur kan även andra gymnasieutbildade relativt lätt få ett arbete. För dem
som saknar gymnasieutbildning kommer dock arbetsmarknaden alltid att vara
betydligt svårare oavsett konjunktur.
Utbildning är alltså nyckeln till arbetsmarknaden – i alla konjunkturer och för
samtliga yrken.

Strategier för kompetensförsörjning
Behovet av en kortsiktig kompetensförsörjningsstrategi är central om vi ska kunna
utnyttja den starka konjunkturen maximalt. Det stora rekryteringsbehovet som nu
finns på länets arbetsmarknad kommer att vara väldigt svårt att tillfredsställa med
den lediga arbetskraftens befintliga kompetenser, de som har efterfrågade
kompetenser de har redan jobb. Vi kan heller inte utbilda bort de akuta
kompetensbristerna, det tar flera år.
Rimligare lösningar på kompetensförsörjningsproblemen bör istället vara mer
utbudsanpassade. De behöver utgå från den existerande arbetskraften, inte de
kompetenser som vi önskar skulle finnas. För att kunna rekrytera som planerat
behöver arbetsgivarna anpassa sina krav. Man behöver använda de redan anställda i
2

Med inriktning mot vård-, industri-, teknik-, restaurang-, bygg- eller transportyrken
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bristyrken på ett effektivare sätt. För att lyckas med detta krävs en dekonstruktion av
de mest svårrekryterade yrkena. Nyckeln är att skala av dessa yrken vissa
arbetsuppgifter som kan utföras av annan arbetskraft, nya yrkesgrupper med andra
kompetenser än de som nu efterfrågas. Yrkesgrupper som kan avlasta bristyrkena så
att deras kompetenser kan utnyttjas maximalt. Detta kan i sin tur även leda till att
lågkvalificerad personal får anställning.
Men kompetensbristerna är inte enbart en konjunkturell företeelse, ingenting som
försvinner när konjunkturen vänder nedåt igen. En stor del av rekryteringsproblemen
är strukturella och behovet av en långsiktig kompetensförsörjningsstrategi är större
än någonsin. Det finns t ex alldeles för få som utbildar sig till yrken inom vård och
omsorg, teknik och IT samt läraryrken. Med ökade barnkullar, alltfler vårdbehövande
och en fortsatt hög teknikutveckling kommer behovet av dessa yrkesgrupper bara att
öka under de kommande åren, samtidigt som underutbildningen av dessa
yrkesgrupper tilltar. Gapet mellan arbetsmarknadens behov och arbetskraftens
kompetenser kommer alltså bara att bli större.
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Näringsgrenar

Branschstrukturen i länet skiljer sig åt i jämförelse med riksgenomsnittet.
Västerbotten har en något större andel sysselsatta i jord- och skogsbruk samt
byggverksamhet men den största skillnaden finns i tjänstesektorn. Liksom i riket
jobbar även i länet över tre fjärdedelar av de sysselsatta inom tjänstesektorn. I
Västerbotten är dock den offentliga tjänstesektorn betydligt större än den privata,
medan det som riksgenomsnitt är avsevärt fler som jobbar inom privata tjänster. I
riket totalt jobbar nästan hälften av de sysselsatta i den privata tjänstesektorn, medan
det i länet bara är strax över en tredjedel. Detta innebär att utvecklingen för offentliga
tjänster har ett något större genomslag på länets utveckling än vad de privata
tjänstenäringarna har.
Länets arbetsmarknad är också relativt könssegregerad. I yrken inom vård och
omsorg liksom i utbildningsyrken finns en klar majoritet kvinnor, medan industrin,
naturbruk, transport, byggbranschen samt informations- och
kommunikationsverksamheter har en betydligt större andel män anställda.

Antal förvärvsarbetande* efter näringsgren
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Detta innebär att stora rekryteringsbehov inom offentliga tjänster får en större effekt
på arbetslösheten bland kvinnor än bland män. På samma sätt innebär
efterfrågeökningar i t ex industrin och byggbranschen en positivare effekt för män än
för kvinnor.
Under detta avsnitt redovisas resultatet från intervjuundersökningen för de större
näringsgrenarna. Det gäller förväntad efterfrågan på varor och tjänster, aktuellt
kapacitetsutnyttjande, exempel på upplevda bristyrken samt Arbetsförmedlingens
bedömning av sysselsättningsutvecklingen till slutet av 2019.
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Sammantaget bedöms sysselsättningen på länets arbetsmarknad öka med närmare 1
200 personer under prognosperioden.

Jord- och skogsbruk
Jord- och skogsbruket omfattar sammantaget cirka 2 procent av arbetsmarknaden i
Västerbottens län, och sysselsätter cirka 2 400 personer. Störst är branschen i
Bjurholm och Robertsfors, där den står för 12 respektive 9 procent av
sysselsättningen och minst är den i Umeå där drygt 0,5 procent arbetar med jord- och
skogsbruk.
Maskintekniken inom jord- och skogsbruket har utvecklats under lång tid. Det har
medfört att kunskap och kompetens om de maskiner som används värderas högt.
Många av dem som arbetar med maskinerna är egenföretagare med F-skattsedel. En
annan yrkesgrupp som växer till följd av den tekniska utvecklingen är
maskinreparatörer. Aktiviteten inom jord- och skogsbruket varierar kraftigt över året.
Under sommarsäsongen ökar behovet av arbetskraft. Det gäller bland annat
maskinförare och avbytare som kan täcka upp för semestrarna inom jordbruket.
Dessutom behövs inom skogsbruket bland annat skogsplanterare och röjare.
Sysselsättningen i jord- och skogsbruket har minskat under en längre tid och denna
minskning bedöms fortsätta under 2019.

Industri
Länets tillverkningsindustri sysselsätter sammanlagt nästan 17 000 personer, vilket
utgör drygt 13 procent av samtliga sysselsatta i länet.
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Företagen inom industrin bidrar också till efterfrågan på arbetskraft i privat
tjänstesektor. En del av de yrkesaktiva i branschen är anställda inom tjänstesektorn,
främst genom bemanningsföretag, och utöver dessa tillkommer även arbetskraft från
olika typer av konsultföretag inom it, teknik- och ekonomitjänster. Detta innebär att
antalet personer som arbetar i industrin i praktiken är fler än 17 000.
Vindeln är den kommun i länet som har den högsta andelen sysselsatta i
tillverkningsindustrin, tätt följt av Nordmaling. I dessa kommuner arbetar en
fjärdedel av de sysselsatta inom industrin. Lägst är inslaget av industrisysselsatta i
Vilhelmina och Sorsele, där branschen står för 8 procent eller mindre av den totala
sysselsättningen.

Förväntningsläget inom industrin för kommande sex
månader i Västerbottens län
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Arbetsförmedlingens intervjuundersökning visar att industriföretagens efterfrågan
har förstärkts gradvis ända sedan 2013. Höstens mätning visar dessutom en relativt
kraftig förbättring av efterfrågeläget jämfört med tidigare undersökningar.
Arbetsförmedlingens intervjuundersökning visar också att en allt större andel av
industriföretagen planerar att utöka personalstyrkan det kommande året. Nära
hälften av länets industriföretag räknar med en ökad sysselsättning under de
kommande 12 månaderna medan endast 8 procent tror på en minskning.
Det finns ett stigande behov av att rekrytera personal för att kunna öka produktionen
ytterligare men, liksom för övriga arbetsmarknaden, har även industrin stora
rekryteringsproblem. I höstens undersökning uppgav 40 procent av företagen att de
haft rekryteringsproblem, vilket är en betydande ökning från vårens 25 procent. Den
vanligaste åtgärden för att möta rekryteringssvårigheterna är att låta befintlig
personal arbeta mer. Tre fjärdedelar av företagen hade löst sina rekryteringsproblem
på detta sätt, vilket också detta är en ökning från vårens dryga 50 procent. De mest
svårrekryterade yrkena i branschen är installationselektriker, industrielektriker,
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fordonsmekaniker, underhållsmekaniker, distributionselektriker, svetsare och
gasskärare samt maskinställare och maskinoperatörer inom metallarbete. Det råder
även mycket stor brist på de flesta ingenjörsyrken, inte minst inom maskinteknik och
elektroteknik.
Under prognosperioden kommer länets industri att fortsätta gynnas av den höga
efterfrågan från omvärlden och sysselsättningen bedöms öka. Kompetensbristen kan
ha en hämmande effekt.

Byggverksamhet
I byggbranschen i Västerbottens län arbetar ca 9 500 personer, vilket utgör nära
8 procent av den totala sysselsättningen i länet. Under åren efter finanskrisen har
branschen befunnit sig i en återhämtningsfas med hjälp av den låga räntan, eftersatta
bostadsinvesteringar, höga bostadspriser, ROT-avdrag samt investeringsstöd för
nyproduktion av hyreslägenheter.

Andel förvärvsarbetande* inom byggverksamhet
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Branschens storlek skiljer sig inte mycket åt mellan länets kommuner och de flesta av
kommunerna ligger samlade runt genomsnittet. Störst inslag av byggjobb finns i
Malå, där branschen är dubbelt så stor som genomsnittet för länet. Byggbranschens
utveckling är därmed viktigare för Malå än för till exempel Vindeln, där branschen
bara är en tredjedel så stor.
Byggbranschen är, tillsammans med industrin och hotell/restaurangbranschen, den
mest optimistiska branschen i undersökningen då 40 procent av företagen väntar sig
en fortsatt ökad efterfrågan under 2019 medan endast 8 procent tror på en
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minskning. Här blir kompetensförsörjningen en nyckelfråga för branschen. Med en
så stor efterfrågan kommer relativt omfattande rekryteringar behöva ske.

Förväntningsläget inom byggverksamhet för
kommande sex månader i Västerbottens län
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Behovet av arbetskraft är stort i byggbranschen och många byggföretag har svårt att
hitta rätt kompetens. Fyra av tio företag uppger sig ha haft svårigheter att rekrytera
rätt kompetens. Mest svårrekryterade yrkena i branschen är betongarbetare,
träarbetare/snickare, murare, golvläggare, takmontörer, VVS-montörer samt
byggnads- och ventilationsmontörer. I likhet med industrin är bristen på ingenjörer
stor även i byggbranschen och detta gäller i synnerhet civilingenjörer inom bygg och
anläggning men det är svårt att rekrytera även övriga typer av ingenjörer och tekniker
i byggbranschen.
Sammantaget bedöms sysselsättningen i länet komma att öka något under 2019. I
likhet med övriga branscher kan kompetensbristerna utgöra en hämmande effekt på
sysselsättningsökningen även i byggbranschen.

Privata tjänster
Tjänstesektorn består av branscherna transport, handel, hotell och restaurang,
information och kommunikation samt finansiell verksamhet och företagstjänster.
Privata tjänstenäringar sysselsätter nära 44 000 personer, vilket utgör nästan 36
procent av sysselsättningen i länet. Den privata tjänstesektorn är betydligt mindre i
länet än i riket, där den omfattar 44 procent av Sveriges sysselsatta.
Detta är en utmaning för länet. En av de största utmaningarna på Västerbottens
arbetsmarknad, vid sidan av kompetensförsörjningen och demografin, är att få en
tillväxt inom privata tjänster där framtidens jobbtillväxt kommer att ske – såväl av
högkvalificerade som av lågkvalificerade tjänster.
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Att den privata tjänstesektorn är en viktig sysselsättningsmotor på arbetsmarknaden
beror inte bara på att branschen är stor, sektorn är också mycket
sysselsättningsintensiv. En uppgång av efterfrågan är ofta svår att möta genom
produktivitetsförbättringar och medför därför snabbt ett ökat rekryteringsbehov.

Andel förvärvsarbetande* inom privata tjänster per
kommun i Västerbottens län 2016
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Umeå har den största koncentrationen av privata tjänstenäringar i länet, men inte
ens i länets tillväxtmotor Umeå när man upp till rikssnittet. Här arbetar nära 40
procent av de sysselsatta i privata tjänster. Det är den privata tjänstesektorn som
varit sysselsättningsmotorn i den svenska ekonomin under åren sedan finanskrisen.
Lite förenklat kan man säga att ju högre inslag av tjänsteverksamheter ett län hade,
desto snabbare gick återhämtningen efter finanskrisen. På längre sikt är det i denna
sektor som framtidens nya jobb tillkommer, såväl högkvalificerade som
lågkvalificerade. Privata tjänstesektorn bidrar också till en diversifiering av branscher
och yrken som gör oss mer motståndskraftiga mot efterfrågebortfall i enstaka
branscher.
Ingen av länets kommuner når dock upp till riksgenomsnittet vad gäller inslaget av
privata tjänster och bara en av länets 15 kommuner når upp till länsgenomsnittet.
Västerbotten har istället ett högre inslag av offentliga tjänster.
Arbetsgivarna inom privata tjänstesektorn är generellt sett mycket optimistiska om
efterfrågeutvecklingen under den kommande sexmånadersperioden. I höstens undersökning har förväntningarna förstärkts jämfört med i våras. Framtidsbedömningarna
skiljer sig åt mellan de olika delbranscherna.
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Förväntningsläget inom privata tjänster för kommande
sex månader i Västerbottens län
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Efterfrågan på privata tjänster beror huvudsakligen på hushållens konsumtion, men
är också beroende av utvecklingen inom industrin och byggnadsverksamheten. Här
spelar också kommuner och landsting en stor roll då en del av välfärdsproduktionen
köps från privata utförare.
Den starka byggkonjunkturen tillsammans med industrins förstärkta konjunktur
bidrar till att efterfrågan inom de privata tjänsteverksamheterna beräknas bli fortsatt
stark under 2019. Den växande befolkningen i länet har också en stor betydelse för
efterfrågan. Med fler människor ökar också behovet av varor, tjänster och
transporter.
Sammantaget uppgav närmare 40 procent av arbetsställena inom den privata
tjänstesektorn att de upplevt brist på arbetskraft vid rekrytering under de senaste sex
månaderna. Sammantaget bedöms sysselsättningen i de privata tjänstenäringarna
öka under prognosperioden. Precis som för övriga branscher är det svårt att rekrytera
även här och kompetensbristerna bedöms verka dämpande på sysselsättningsutvecklingen även inom privata tjänstenäringar. Rekryteringsproblemen i branschen
består främst av mjukvaru- och systemutvecklare, företagssäljare, kockar, servitörer,
taxiförare, bussförare, lastbilsförare, arkitekter och olika typer av ingenjörer.

Offentliga tjänster
Befolkningen fortsätter att växa vilket leder till en ökad efterfrågan på offentliga
tjänster. Samtidigt ökar bristen på arbetskraft inom området vilket kommer att
hämma jobbtillväxten.
Offentliga tjänster sysselsätter över 50 000 personer och utgör 41 procent av länets
arbetsmarknad, vilket är en betydligt större andel än riksgenomsnittets 34 procent.
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Det är bara Uppsala län som har ett större inslag av offentliga tjänster än
Västerbotten. Samtliga av länets kommuner har en offentlig tjänstesektor som är
större än rikssnittet. Hälften av de sysselsatta arbetar med omsorg och sjukvård
medan en dryg tredjedel arbetar inom barnomsorg och utbildning.
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Den generellt ökande befolkningen i kombination med den demografiska
sammansättningen, med fler äldre och yngre, ökar efterfrågan på offentligt
finansierade tjänster. Samtidigt kan inte antalet anställda inom sektorn öka om inte
skatteunderlaget utvecklas i motsvarande takt. Den offentliga sektorns finansiella
situation är avgörande för möjlig jobbtillväxt i verksamheterna. Enligt Sveriges
kommuner och landsting (SKL) väntas tillväxten i skatteunderlaget att minska under
de närmaste åren3. Samtidigt fortsätter kostnaderna att öka i snabb takt, vilket
framför allt beror på att andelen barn och äldre ökar betydligt mer än andelen
personer i yrkesverksamma åldrar.
Efterfrågan på arbetskraft är också nära sammankopplat med den demografiska
utvecklingen. Ökningen av barnkullarna medför ett ökat behov av barnomsorg och
lärare, medan den starka ökningen av äldre på samma sätt innebär ett ökat behov av
vård och omsorg och i synnerhet gäller detta äldreomsorg.
Efterfrågan på den offentliga tjänsteproduktionen bedöms av dessa skäl fortsätta att
vara hög.
I denna sektor är rekryteringsproblemen stora och omfattar många yrken. Svårast är
det att rekrytera medicinska sekreterare, läkare, sjuksköterskor, psykologer,
tandläkare, undersköterskor, personliga assistenter, vårdbiträden, biomedicinska

3

SKL, Rekryteringsrapport 2018
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analytiker, förskollärare, grundskollärare, lärare i yrkesämnen, specialpedagoger,
socialsekreterare samt poliser.
Sammantaget bedöms sysselsättningen i offentliga tjänster att öka något under
perioden. Det kommer finnas ett fortsatt otillfredsställt kompetensbehov i dessa
verksamheter, och sysselsättningen skulle kunna öka ytterligare om det fanns tillgång
till de efterfrågade yrkesgrupperna. Sysselsättningsökningen kommer att vara
avhängigt kommunernas och landstingets kompetensförsörjningsstrategier, huruvida
man hittar lösningar på rekryteringsproblemen med hjälp av nya yrkesgrupper och
en effektivare användning av de kompetenser som är mest svårrekryterade.
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Utbudet av arbetskraft

Utbudet av arbetskraft består av den del av befolkningen som kan och vill arbeta. De
kan sedan delas upp i de som har ett arbete och de som inte har ett arbete. Gruppen
som inte har ett arbete utgör en outnyttjad arbetskraft. Hit hör till exempel de
inskrivna arbetslösa på länets arbetsförmedlingar.
Arbetskraftsutbudet följer normalt konjunkturläget, vilket innebär att fler personer
söker sig till arbetsmarknaden när det är högkonjunktur och omvänt när det är
lågkonjunktur. Vid sidan av konjunkturläge påverkas arbetskraftsutbudet i länet även
av ohälsan, studiedeltagandet och befolkningsutvecklingen i yrkesaktiva åldrar.

Stark befolkningsutveckling men inte av yrkesaktiva åldrar
Västerbottens läns befolkning uppgick i slutet av 2017 till nästan 268 500 personer.
Det är sedan 2010 en ökning med ungefär 9 000 personer. Den ökade folkmängden i
länet är delvis en effekt av en relativt stark nativitet, men den i särklass viktigaste
orsaken är inflyttade från utlandet.
Basen i utbudet av arbetskraft utgörs av befolkningen i de yrkesverksamma åldrarna
16-64 år. I Västerbottens län uppgick den åldersgruppen år 2017 till drygt 164 000
personer, motsvarande 61 procent av länets totala befolkning, vilket är ungefär i nivå
med genomsnittet för riket. Det finns dock stora variationer på befolkningsstrukturen
i länets kommuner.
I följande avsnitt görs en regional nedbrytning av SCB:s senaste befolkningsprognos
och här ser vi att utvecklingen av åldersgruppen 16-64 år inte alls följer samma trend
som utvecklingen av totalbefolkningen. Trots en stark befolkningsökning 2010-2017
så har denna åldersgrupp istället minskat i antal. I prognosen fram till 2025 så är det
bara tre av länets 15 kommuner som kan vänta sig en ökning av de yrkesaktiva
åldrarna.
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Fördjupningsruta: Vad händer med arbetskraften till 2025
Störst befolkningsökning i storstadsregionerna
Enligt befolkningsprognosen väntas åldersgruppen 16-64 år fortsätta att öka i riket
med sammantaget 325 000 personer eller 5 procent fram till 2025. Ökningen väntas
även framöver bli störst i storstadsregionerna. I landsbygdskommuner och
kommuner med mindre än 15 000 invånare bedöms antalet personer i yrkesaktiv
ålder däremot minska. För övriga kommungrupper förblir antalet i de arbetsaktiva
åldrarna relativt oförändrad fram till 2025. Nästan hela ökningen utgörs av utrikes
födda personer.

Stora skillnader i utvecklingen bland länets kommuner
Mellan 2010-2017 har den totala befolkningen ökat med över 9 000 personer i
Västerbottens län. Under samma period har befolkningen i yrkesaktiv ålder, 16-64 år,
däremot minskat med 1 600 personer. Mellan 2018 och 2025 prognosticeras dock
den yrkesaktiva befolkningen att öka, om än mycket marginellt, med knappa 300
personer, eller 0,2 procent i länet.

Befolkningsförändring 16-64 år, 2018-2025

Utvecklingen av befolkningen i yrkesaktiva åldrar skiljer sig mycket åt i länets
kommuner. Det är enbart i Umeå, Vännäs och Bjurholms kommuner som denna
åldersgrupp kan väntas öka. I länets övriga kommuner beräknas den yrkesaktiva
befolkningen minska med en eller i de flesta fall flera procent, trots att antalet
utrikesfödda ökar.
Utan länets utrikes födda skulle befolkningen i åldern 16-64 år, och därmed även
arbetskraften, minska rejält. De utrikes födda står för en prognosticerad ökning om 3
300 personer i åldersgruppen, samtidigt som de inrikes födda i samma ålder
beräknas minska med drygt 3 000 personer.
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Förändring i befolkningen 16-64 år 2018-2025, antal och procent
Kommun

Förändring
antal 16-64 år

%

Inrikesfödda

%

Utrikesfödda

%

Bjurholm
24
1,9
-32 -3,0
56 26,1
Dorotea
-84 -5,9
-133 -10,7
49 25,3
Lycksele
-334 -4,8
-511 -8,5
177 18,1
Malå
-132 -7,7
-175 -11,9
43 17,8
Nordmaling
-38 -1,0
-145 -4,2
107 22,6
Norsjö
-132 -5,9
-192 -10,1
60 18,7
Robertsfors
-94 -2,5
-202 -6,0
107 22,9
Skellefteå
-1 155 -2,7
-1 578 -4,2
423 8,7
Sorsele
-94 -6,8
-113 -9,7
19 8,6
Storuman
-175 -5,3
-300 -10,3
125 32,3
Umeå
3 003
3,7
1 198 1,7
1 805 14,7
Vilhelmina
-329 -8,5
-387 -11,3
58 13,5
Vindeln
-80 -2,8
-132 -5,3
51 12,6
Vännäs
26
0,5
-104 -2,3
129 23,7
Åsele
-109 -7,2
-174 -13,9
64 24,0
Länet
295
0,2
-2 987 -2,1
3 273 14,7
Riket
325 000
5,2
15 900 0,3
309 000 20,7
Befolkningsprognosen bekräftar problemet med den minskade arbetskraften som
framkommit i tidigare analyser. Det blir också tydligt att en nettoinvandring är
nödvändig för att skapa förutsättningar för en god utveckling av sysselsättningen.4

Allvarliga konsekvenser när arbetskraften krymper
Konsekvenserna av att arbetskraften krymper samtidigt som inflödet saknar
efterfrågad kompetens visar sig tydligt i Arbetsförmedlingens undersökning. En stor
andel av arbetsgivarna har svårt att rekrytera personal. Effekterna av det hämmar
såväl kvaliteten i välfärden som tillväxten i länets företag, något som redan
uppmärksammats i arbetsmarknadsprognoserna de senaste åren. Till detta kommer
ett växande antal äldre, vilket med stor sannolikhet innebär ökade behov av vård och
omsorg. Västerbottens län konkurrerar om arbetskraften med de flesta andra län,
som också är i samma situation.

Ökad sysselsättning en förutsättning för att täcka arbetskraftsbehovet
Andelen sysselsatta, eller sysselsättningsgraden, är i länet 8o procent, något högre än
i riket. Den är betydligt högre bland inrikes födda, nästan 83 procent, än bland
utrikesfödda, knappt 55 procent. Det finns en marginell skillnad mellan inrikes födda
män och kvinnor. Samma marginella skillnad gäller även för utrikesfödda män och
kvinnor i länet. Däremot finns en betydande skillnad mellan könen där männen jobbar
heltid och kvinnor deltid.

4 Nettoinvandring, sysselsättning och arbetskraft – utmaningar för morgondagens arbetsmarknad,
http://www.arbetsformedlingen.se/Om–oss/Var–verksamhet/Rapporter/Ovriga/2015–04–10–
Nettoinvandring–sysselsattning–och–arbetskraft–––utmaningar–for–morgondagens–arbetsmarknad.html
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Den lägre sysselsättningsgraden bland utrikesfödda är bland annat en följd av lägre
utbildningsnivå, bristande språkkunskaper och avsaknad av nätverk. En stor del av denna
grupp behöver vägledas och matchas mot utbildningar och åtgärder som leder till ett jobb
och skyndar på integrationen.
En annan möjlighet att öka sysselsättningen är att öka kvinnornas deltagande på
arbetsmarknaden både för inrikes och utrikesfödda, där deltidstjänster utökas till heltid
och på sikt att bryta den könssegregerade arbetsmarknaden.
Vi har också en mycket sen etableringsålder på den svenska arbetsmarknaden, vilket
bidrar till ett begränsat arbetskraftsutbud i åldrarna under 30 år. På motsvarande sett
sker många pensionsavgångar betydligt tidigare än vid 65 års ålder, vilket också
ytterligare begränsar tillgången på arbetskraft. Ett bättre resursutnyttjande av även dessa
grupper skulle ge en betydande förstärkning till länets krympande arbetskraft.
En krympande bas för arbetskraften är redan idag en utmaning för många kommuner.
Trots stora tillskott till befolkningen kommer dessa utmaningar att bestå för ett mycket
stort antal kommuner i landet. I dessa kommuner är det alltså färre personer som kan
producera de varor och tjänster som efterfrågas och rekryteringsproblemen riskerar
därför att förbli stora.
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Inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen

Arbetslöshetens utveckling
Sedan finanskrisen har arbetslösheten i länet successivt sjunkit och vid halvårsskiftet
2012 understeg den för första gången rikets genomsnitt. Därefter har länets
arbetslöshetsnivå minskat i snabbare takt än riksgenomsnittet. Antalet arbetslösa har
sedan 2010 minskat med cirka 5 000 personer.

Inskrivna arbetslösa 16-64 år i Västerbottens län
Västerbottens län
16

Riket

Procent

14
12
10
8
6
4
2
0

Säsongrensade data, trendvärden till och med oktober 2018.
Källa: Arbetsförmedlingen och SCB

Under det tredje kvartalet 2018 var i genomsnitt cirka 7 300 länsbor arbetslösa per
månad. I antal var det i genomsnitt ca 400 färre arbetslösa per månad jämfört med
motsvarande period 2017.
Arbetslöshetens utveckling visar stora variationer mellan olika grupper. Bland
männen har arbetslösheten minskat kraftigt sedan hösten 2017, medan kvinnornas
arbetslöshet har ökat under samma period. Detta är en tydlig indikation på att
sysselsättningstillväxten till större del än tidigare är driven av industrin.
Arbetsmarknaden i länet är tydligt könssegregerad och sysselsättningen i industrin
består till mycket stor del av män. När efterfrågan i industrin nu ökat så kraftigt så
gynnas männen i mycket högre utsträckning, och arbetslösheten bland män sjunker
därmed betydligt snabbare. Utvecklingen har varit exceptionellt god även för
byggsektorn och transportbranschen, som även dessa i allra högsta grad är
mansdominerade. Detta leder till skillnaden mellan könen i utvecklingen av
arbetslösheten.
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Utvecklingen skiljer sig också åt mellan personer födda i Sverige och de som är födda
utanför Europa. Bland de inrikes födda har arbetslösheten sjunkit drygt 10 procent
det senaste året, medan den istället ökat för de utomeuropeiskt födda, även om
ökningen dämpats under det senaste året.

Arbetslöshetens sammansättning
Utvecklingen visar endast en dimension av arbetslösheten. För att bättre förstå
arbetslöshetens sammansättning behöver man även analysera skillnader i
arbetslöshetsnivåer mellan olika grupper av arbetslösa. Diagrammet nedan visar den
relativa arbetslösheten som halvårsgenomsnitt i respektive grupp: ålder, kön,
födelseland och utbildningsbakgrund. I bilaga 3 presenteras nämnda variabler även
på kommunnivå.

Inskrivna arbetslösa 16-64 år fördelat på olika grupper i
Västerbottens län
genomsnitt av kv2 2018 och kv3 2018
25

Västerbottens län

Procent

Riket

20
15
10
5

Total och kön

Åldersgrupp Födelselandsgrupp

Eftergymnasial

Gymnasial

Högst förgymnasial

Utrikes
födda

Inrikes
födda

Äldre
55-64 år

Ungdomar
18-24 år

Män

Kvinnor

Totalt
16-64 år

0

Utbildningsbakgrund

Källa: Arbetsförmedlingen och SCB

Trots att arbetslösheten i länet är högre än rikssnittet såväl bland inrikes som
utrikesfödda så är den sammantagna arbetslösheten ändå lägre än rikets. Detta beror
på sammansättningen av de arbetslösa. Västerbotten har en väsentligt lägre andel
utrikes födda bland sina arbetslösa jämfört med genomsnittet för riket. I
Västerbotten består arbetslösheten till en tredjedel av utrikes födda personer medan
denna grupp utgör närmare hälften av det totala antalet arbetslösa i riket.
Som tidigare redovisats är Västerbottens arbetsmarknad könssegregerad. Nästan en
fjärdedel av länets sysselsatta arbetar inom vård- och omsorgsyrken och av dessa är
85 procent kvinnor. Bland lärarna är över 70 procent kvinnor. Den höga efterfrågan
på offentliga tjänster gynnar alltså kvinnor i betydligt högre utsträckning än män,
medan efterfrågeökningar i byggsektorn och industrin huvudsakligen gynnar män.
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Den starka utvecklingen för industrin och byggbranschen har, som tidigare nämnts,
inneburit att arbetslösheten för män minskat kraftigt, medan kvinnorna inte haft en
lika positiv utveckling. Arbetslösheten för män har minskat med 11 procent under den
aktuella perioden5 medan den ökat med 2 procent för kvinnorna under samma
period. Arbetslöshetsnivån är dock alltjämt lägre för kvinnor än för män, även om
skillnaden alltså har minskat.
Arbetslösheten för de utrikesfödda är betydligt högre än i någon annan grupp och
uppgick under perioden till 20,5 procent. Den högsta arbetslösheten bland utrikes
födda hade Vilhelmina med 39,3 procent och den lägsta fanns i Umeå med 16,3
procent. Det är en mycket stor skillnad i arbetslöshetsnivåer mellan utrikes och
inrikes födda personer, och arbetslösheten för inrikes födda uppgår till 3,6 procent i
länet, eller mindre än en femtedel så mycket som för utrikes födda.
Det är en betydligt högre andel personer utan gymnasieutbildning som är arbetslösa
jämfört med de som har avslutad gymnasieutbildning eller de som har en
eftergymnasial utbildning. Ju högre utbildningsnivå desto lägre arbetslöshet kan man
generellt säga. Störst är skillnaden mellan förgymnasialt utbildade och de som har en
gymnasieutbildning.

Grupper med särskild utsatt ställning på arbetsmarknaden
En allt större andel av de arbetslösa är utomeuropeiskt födda, saknar
gymnasieutbildning eller har en funktionsnedsättning och dessa grupper har en
särskilt utsatt ställning på arbetsmarknaden. De har en högre arbetslöshet och längre
tider utan arbete jämfört med genomsnittet.
Diagrammet nedan visar att ovanstående grupper alltsedan augusti 2011 har utgjort
mer än hälften av det totala antalet inskrivna arbetslösa i länet. I oktober 2018 var
det över två tredjedelar, eller 68 procent, av antalet arbetslösa som tillhörde minst en
av dessa grupper. De omfattar över 5 000 av det totala antalet omkring 7 500
inskrivna arbetslösa. Motsvarande andel är som riksgenomsnitt 76 procent.

Genomsnittligt antal arbetslösa som halvårsgenomsnitt (kvartal 2 och kvartal 3 2018) jämfört med
genomsnittligt antal arbetslösa motsvarande period ett år tidigare.
5
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Inskrivna arbetslösa 16-64 år med utsatt ställning på
arbetsmarknaden och övriga inskrivna arbetslösa i
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Säsongrensade data, trendvärden till och med oktober 2018.
Källa: Arbetsförmedlingen

Arbetsmarknaden i länet är stark och antalet arbetslösa minskar. Mest märkbar är
minskningen bland inrikes födda personer utan funktionsnedsättningar och med
minst en gymnasieexamen (övriga inskrivna arbetslösa). Här uppgick minskningen
till 12 procent i oktober 2018 jämfört med motsvarande månad 2017. Arbetslösheten
minskar dock även hos de grupper som har en längre väg till arbetsmarknaden, om
än i mycket långsammare takt.
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Utmaningar på länets arbetsmarknad

Kompetensförsörjning – på kortare sikt
Sverige, och Västerbotten, befinner sig mitt inne i en stark högkonjunktur. Våra
företag, kommuner och landsting behöver producera fler produkter, fler tjänster och
för att kunna göra detta måste de nyrekrytera. Tillgången på utbildad arbetskraft som
kan matchas mot den efterfrågan som råder, är dock mycket låg.
Behovet av en kortsiktig kompetensförsörjningsstrategi är central om vi ska kunna
utnyttja den starka konjunkturen maximalt. Det stora rekryteringsbehovet som nu
finns på länets arbetsmarknad kommer att vara väldigt svårt att tillfredsställa med
den lediga arbetskraftens befintliga kompetenser och vi kan heller inte utbilda bort de
akuta kompetensbristerna, det tar flera år.
Rimligare lösningar på kompetensförsörjningskrisen är istället mer
utbudsanpassade. De utgår från den existerande arbetskraften, inte de kompetenser
som vi önskar skulle finnas. Arbetsgivarna behöver använda dem befintliga
arbetskraften i bristyrken på ett effektivare sätt. Nyckeln är att skala av dessa yrken
vissa arbetsuppgifter som kan utföras av annan arbetskraft, nya yrkesgrupper med
andra kompetenser än de som nu efterfrågas. Yrkesgrupper som kan avlasta
bristyrkena så att deras kompetenser kan utnyttjas optimalt.
Den långvariga kompetensbristen har också lett till att många arbetsgivare sänkt krav
på kompetenser som kan ersättas, t ex körkortskravet. Framgångsrika exempel på
detta är en kommun i Skaraborg där man inte kunde anställa vårdbiträden med
körkort till hemtjänsten, men löste detta genom att anställa en busschaufför som
skjutsade runt personalen. Även språkkrav har gått att omförhandla för vissa
arbetsgivare. Ett företag i betongvaruindustrin i Södermanland anställde, med hjälp
av en arabisktalande arbetsledare, ett helt arbetslag från Syrien. Det innebar att man
kunde tillsätta ett 20-tal tjänster med personer som hade rätt yrkeskompetens men
utan goda kunskaper i svenska språket. En arbetsledare med yrkeskompetens och
dubbla språk kan alltså spela en stor roll för kompetensförsörjningen såväl som för
integrationen.

Kompetensförsörjning – på längre sikt
Men kompetensbristerna är inte enbart en konjunkturell företeelse, ingenting som
försvinner när konjunkturen vänder nedåt igen. En betydande del av
rekryteringsproblemen är strukturella och behovet av en långsiktig
kompetensförsörjningsstrategi är större än någonsin. Det finns t ex alldeles för få
som utbildar sig till yrken inom vård och omsorg, teknik och IT samt läraryrken. Med
ökade barnkullar, alltfler vårdbehövande och en fortsatt hög teknikutveckling
kommer behovet av dessa yrkesgrupper bara att öka under de kommande åren,
samtidigt som underutbildningen av dessa yrkesgrupper tilltar.
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Incitaments- och signalsystemen mellan arbetsmarknaden och utbildningssystemet
fungerar uppenbarligen inte tillräckligt bra.
Vid sidan av ett alltför lågt antal som söker utbildningar till bristyrken så är också
läckaget från utbildningarna stora, avhoppen från lärarutbildningarna är t ex mycket
höga, men det förekommer även yrkesavhopp från flera av våra bristyrken i länet.
Gapet mellan arbetsmarknadens behov och arbetskraftens kompetenser kommer
alltså bara att bli större för ett flertal stora yrkesgrupper.

Förändringar i arbetskraften kräver nytänkande
Det arbetskraftsutbud som finns idag och som kommer att finnas under åren
framöver utgörs till stor del av de nyanlända. En regional nedbrytning av SCB:s
befolkningsprognos visar att antalet inrikes födda personer i åldersgruppen 16-64 år
minskar i 14 av 15 kommuner i Västerbottens län. Utan tillskottet av utrikes födda
skulle den yrkesaktiva åldersgruppen minska kraftigt i länet. Resursutnyttjandet av
denna grupp är dock alltjämt för lågt för att kunna motverka minskningen av inrikes
födda personer i åldersgruppen.
Med färre personer i arbete så krymper ekonomin och därmed basen för vår
gemensamma välfärd. Ett effektivare resursutnyttjande av såväl utrikes som inrikes
födda i yrkesaktiva åldrar, är avgörande för såväl kompetensförsörjningen på
arbetsmarknaden som för våra välfärdsåtaganden. Högkonjunkturen såväl som
befolkningstillskottet innebär unika möjligheter som inte får slarvas bort.
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Bilagor

Bilaga 1 Metod och urval
Historia och syfte
Arbetsförmedlingen har gjort prognoser sedan 1960-talet. Den nuvarande metodiken
infördes i mitten av 1990-talet. Samtidigt infördes ett enhetligt intervjuformulär. Sedan
dess har intervjuformuläret utvecklats och antalet frågor har blivit fler.
Syftet med prognosarbetet är att ge Arbetsförmedlingen detaljerad kunskap om läget och
framtidsutsikterna på arbetsmarknaden, vilket är viktigt för förmedlingens arbete med
vägledning. Prognosarbetet stödjer på så sätt Arbetsförmedlingens kärnuppgift som är att
matcha arbetssökande mot arbetsgivarnas rekryteringsbehov. Det sammanställda
materialet är också ett viktigt underlag för planeringen av verksamheten på såväl lokal som
central nivå. Ytterligare ett viktigt syfte med Arbetsförmedlingens prognoser är att
informera och påverka externa aktörer. Arbetsförmedlingen publicerar en nationell och 21
regionala prognoser två gånger per år, i juni och december.

Metod och undersökningens genomförande
Arbetsförmedlingens prognoser baseras på intervjuer med ett mycket stort antal privata
och offentliga arbetsgivare. Intervjuerna görs av arbetsförmedlare och svaren inhämtas
genom samtal med arbetsgivarna vid ett besök eller per telefon. Motivet till detta arbetssätt
är att den ansvarige arbetsförmedlaren ska ha möjlighet att ställa följdfrågor, bland annat
för att minska risken för missförstånd kring frågornas syfte och innehåll.
Frågorna handlar bland annat om arbetsgivarnas bedömningar om efterfrågan på varor
och tjänster. Vidare ställs frågor om företagens kapacitetsutnyttjande, antal anställda,
rekryteringsbehov, bristyrken samt löneutveckling. På motsvarande sätt får de offentliga
arbetsgivarna frågor om utvecklingen för sin verksamhet samt om eventuell övertalighet.
Uppgifterna inhämtas under sekretesskydd enligt SFS 2009:400 (Offentlighets- och
sekretesslagen) 28 kap 12§. Arbetsgivarna har ingen juridiskt bindande skyldighet att delta
i Arbetsförmedlingens undersökning.
Resultaten
av
intervjuundersökningen
utgör
den
viktigaste
källan
till
prognosbedömningarna. En analys och sannolikhetsbedömning av svaren görs dock även
med hjälp av annan statistik och med hänsyn till andra faktorer som påverkar utvecklingen
på arbetsmarknaden.

Urval och svarsfrekvenser
Basen för Arbetsförmedlingens prognoser är intervjuer med ett representativt urval av
arbetsställen[3] hämtade från Statistiska centralbyråns (SCB) företagsregister. Från och
med 2013 avser urvalen arbetsställen med minst fem anställda. För arbetsställen med fler
än 100 anställda är undersökningen en totalundersökning. Urvalet är stratifierat utifrån
[3]

Med arbetsställe avses ett företags lokala arbetsplats.
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näringsgren (enligt SNI 2007), arbetsställestorlek[4] och region. Samma urval används
normalt i ett år (två prognostillfällen) innan det byts ut mot ett nytt. Urvalet är anslutet till
SCB:s Samu-system.
För att vara en urvalsundersökning är antalet intervjuade arbetsställen stort vilket gör att
tillförlitligheten totalt sett bedöms som god. I den senaste undersökningen ingick 413
arbetsställen inom det privata näringslivet i Västerbottens län och svarsfrekvensen blev 80
procent. Det sker även intervjuer med representanter för olika verksamhetsområden i
landets samtliga kommuner och landsting samt med ett antal statliga arbetsgivare. I den
senaste undersökningen ingick 108 offentliga arbetsställen i urvalet i Västerbottens län och
svarsfrekvensen uppgick till 92 procent.

[4]

Urvalet är fördelat på följande storleksklasser: 5-9, 10-19, 20-49, 50-99 samt 100- anställda.

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2018
Västerbottens län

Bilaga 2 Definitioner
Arbetsförmedlingens efterfrågeindikator för näringslivet
Arbetsförmedlingens efterfrågeindikator visar arbetsgivarnas bedömningar av hur
efterfrågeläget kommer att utvecklas under de kommande 6 månaderna. Indikatorn bygger
på underlag från Arbetsförmedlingens intervjuundersökning och presenteras för det
privata näringslivet. Värdet 100 motsvarar det historiska genomsnittet, och indikerar
därmed ett normalt förväntningsläge. Värden över 100 visar ett starkare förväntningsläge
än normalt och värden över 110 ett mycket starkare förväntningsläge än normalt. På
motsvarande sätt visar värden under 100 ett svagare förväntningsläge än normalt och
värden under 90 ett mycket svagare förväntningsläge än normalt.

Nettotal
Nettotalen är ett mått på arbetsgivarnas förväntningsläge. Talen beräknas som den andel
arbetsställen som bedömer att efterfrågan på deras varor och tjänster kommer att öka
minus den andel arbetsställen som bedömer att efterfrågan kommer att minska.

Inskrivna arbetslösa
Inskrivna arbetslösa är summan av öppet arbetslösa och deltagare i program med
aktivitetsstöd. Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella
statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB)
i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Registerbaserad arbetskraft
Den registerbaserade arbetskraften utgörs av:
1.

Den

förvärvsarbetande

nattbefolkningen

(enligt

SCB:s

Registerbaserade

arbetsmarknadsstatistik, RAMS).
2. Öppet arbetslösa (inskrivna på Arbetsförmedlingen).
3. Personer i program med aktivitetsstöd (inskrivna på Arbetsförmedlingen).
Den registerbaserade arbetskraften används för att redovisa andelen arbetslösa i
Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik. Samtliga uppgifter avser åldersgruppen 16-64
år.
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Bilaga 3 Arbetslöshetens sammansättning
Inskrivna arbetslösa 16-64 år som andel av registerbaserad arbetskraft i respektive
grupp, genomsnitt av kvartal 2 2018 och kvartal 3 2018, Västerbottens län
Utbildning
Kommun

Totalt
Unga Äldre
Inrikes Utrikes
16-64 Kvinnor Män 18-24 55-64
födda
födda
år
år
år

Högst förgymnasial

Gymnasial

Eftergymnasial

Nordmaling

7,5

7,8

7,2 11,9

5,7

4,9

33,1

22,1

5,3

4,9

Bjurholm

7,6

8,5

6,9

8,4

4,6

3,9

32,3

24,2

4,5

7,1

Vindeln

5,1

6,0

4,3

7,5

4,6

3,4

19,4

15,0

3,7

4,4

Robertsfors

5,3
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Fakta om prognosen
Arbetsmarknadsutsikterna för Västerbottens län
är en del av Arbetsförmedlingens prognosarbete.
På vår webbplats arbetsformedlingen.se/prognoser
kan du läsa mer om vårt prognosarbete. Där hittar du även
arbetsmarknadsutsikter för alla län och för landet som helhet.
Om du är intresserad av mer information om framtidsutsikterna
för ett speciellt yrke rekommenderar vi vår webbapplikation
Yrkeskompassen. Se arbetsformedlingen.se/yrkeskompassen.
Där beskriver vi jobbmöjligheterna på ett och fem års sikt för nära 200 yrken.
Dessa yrken täcker tillsammans cirka 80 procent av arbetsmarknaden.
I rapporten Var finns jobben? presenteras en sammanfattning
av yrkesprognoserna per yrkesområde på riksnivå.
I broschyren Jobbmöjligheter, som publiceras länsvis,
presenteras yrkesprognoser på regional nivå.
Nästa arbetsmarknadsprognos presenteras i juni 2019.
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