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1

Sammanfattning

1.1

Fortsatt stark arbetsmarknad i Västernorrland

Den globala konjunkturen är fortsatt stark och beräknas även fortsätta över
prognosperioden om än i dämpad takt. Den goda konjunkturen återspeglas även i
länets företag där en majoritet av företagen tror på en ökad efterfrågan. I och med
den ökade globala världshandeln finns de starkaste förväntningarna på framtiden hos
industriföretagen. Detta, i samband med ett stort behov av offentliga tjänster,
kommer bidra till att sysselsättningen bedömas öka under 2018 med 900 personer,
ökningen minskar till 400 personer under 2019. Ökningstakten av sysselsättningen
bedöms även minska i jämförelse med 2017. Dämpningen av sysselsättningen beror
på att mindre sysselsättningsintensiva privata branscher driver
efterfrågeutvecklingen, en mognad konjunktur, svårighet att få tag på personal men
även ett minskat behov av statliga tjänster på grund av en minskad invandring.

1.2

Arbetslösheten minskar

I och med den goda konjunkturen och ett kraftigt minskat inflöde från invandring
bedöms arbetslösheten minska med 600 personer under slutet av 2018 och
ytterligare med 500 personer i slutet på 2019. Däremot är andelen som står långt
ifrån arbetsmarknaden på rekordnivåer. Effekten av detta är att utflödet från
arbetsförmedlingen dämpas. I denna grupp är det främst de med en kort utbildning
som har ökat de senare åren.
Det finns även betydande skillnader mellan kommunerna i länet. I Härnösand ligger
arbetslöshetsnivån på 12 procent jämfört med Timrå 6,7 procent. Den största
skillnaden mellan de olika kommunerna är antal arbetssökande med enbart en
förgymnasial examen och de arbetssökande som är utomeuropeisk födda.

Af 00009_2.0_(2017-10-11, AF5000)

1.3

Utmaningar på lång och kort sikt

Länet står inför många utmaningar och möjligheter. De senaste åren har länet haft
ekonomisk tillväxt och länets företag har haft en god utveckling. Sysselsättningen
börjar återigen återhämtas efter chocken av finanskrisen. Allt fler företag investerar
och de har positiva förväntningar på framtiden. Denna utveckling spås fortsätta även
under prognosperioden. Dock finns det orosmoln i fråga om den framtida
kompetensförsörjningen i länet. Företag får det allt svårare att hitta kompetens för
att kunna växa och bidra till en fortsatt positiv tillväxt i länet.
För att kunna motverka den snedvridning - stor brist på kompetens och en hög relativ
arbetslöshet- måste det ske en normförändring gällande utbildning samt
uppmuntran och incitament till ett livslångtlärande för länet invånare. I skrivande
stund har länet en högre andel lågutbildade jämfört med riket. För att kunna vara
konkurrenskraftig i den framtida utvecklingen med en mer kunskapsintensiv
ekonomi borde det finnas en tydlig prioritering på utbildning för de personer som har
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möjlighet. Detta är viktigt både i fråga om individens möjlighet till en egen
utveckling, integrering i samhället och företagens möjlighet att få rätt kompetens.

Af 00009_2.0_(2017-10-11, AF5000)

Sammanfattningsvis så går det mycket bra för länet. Företagen i länet är positiva om
framtiden. För att kunna uppnå en väl fungerade arbetsmarknad i framtiden krävs
kraftfulla insatser för att säkra kompetensförsörjningen. Att motivera personer att
vidareutbilda sig och stimulera ett livslångt lärande blir centralt.
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2

Konjunkturläget i Västernorrlands län

2.1

Den globala ekonomin har bra fart

Tillväxten i världshandeln tog rejäl fart under 2017. För första gången på tio år uppvisar
alla OECD-länder positiv tillväxt och stämningsläget är starkt i den amerikanska
ekonomin. Den globala ekonomin är därmed stark och världshandeln ökar vilket gynnar
ett exportberoende land som Sverige. Dock finns det risk att världshandel minskar på
grund av de stål- och aluminiumtullar som USA inför mot EU, Kanada, Kina och Mexiko.
Under prognosperiod bedöms den globala tillväxten samt Sveriges tillväxt att bromsa in
något. Likväl fortsätter sysselsättningen i Europa att öka och arbetslösheten att minska,
även om det fortfarande finns en stor spridning mellan ländernas nivåer. Sverige står sig
väl i jämförelse med euroområdet där den svenska arbetsmarknaden har en hög
sysselsättningsgrad, lägre arbetslöshet och mindre inslag av långtidsarbetslöshet jämfört
med många andra europeiska länder.

2.2

Länets företagare är fortsatt positiva

Af 00009_2.0_(2017-10-11, AF5000)

Sveriges starka ekonomi avspeglas även på förväntningarna i länet där företagarna är
mycket positiva. Konjunkturindikatorn visar att förväntningsläget i länet ligger på en
nivå som är mycket starkare normalt. Vi ser en viss nedgång av efterfrågan i länet för
våren 2018 vilket stärker bilden av en mognad konjunktur även i länet.

Kapacitetsutnyttjandet ligger över riksgenomsnittet och drygt en fjärdedel av
arbetsställena har nått sitt kapacitetstak och kan inte öka sin produktion utan att
behöva nyrekrytera. Högst är kapacitetsutnyttjandet inom industrin och transport
där ungefär en tredjedel utnyttjar sin fulla produktionskapacitet. Att det är industrin
och transport som upplever det högsta kapacitetsutnyttjandet stärker bilden av en
förbättrad världshandel. Inom handel samt hotell- och restaurangbranschen finns det
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störst överkapacitet. Detta innebär att det krävs ökad efterfrågan innan det blir några
tydliga sysselsättningsförändringar.

Af 00009_2.0_(2017-10-11, AF5000)

Om konjunkturnedgångar blir kraftiga så stiger överkapaciteten mycket och snabbt. I
dessa fall tvingas företagen till snabba produktionsanpassningar genom varsel om
uppsägning av personal. Under perioden jan - april 2018 har 392 personer varslats
om uppsägning. Vid motsvarande period förra året uppgick antalet varslade personer
till 361. Varselnivåerna har i ett historiskt perspektiv varit mycket låga de senaste
åren vilket tyder på ihållande hög konjunktur.
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3

Prognos över sysselsättning och arbetslöshet

3.1

Antalet sysselsatta ökar

Af 00009_2.0_(2017-10-11, AF5000)

Den sammanlagda sysselsättningen i Västernorrlands län i åldersgruppen 16-64 år
omfattar cirka 108 9001 personer. I samband med finanskrisen föll sysselsättningen
med över 4 000 personer inom loppet av ett år. Av bilden nedan framgår det att länet
har börjat återhämta sig och under de senaste åren har sysselsättningen börjat öka
lite tydligare. Mellan 2015 och 2016 ökade sysselsättningen med ungefär 1400
personer. Detta var den högsta ökningen sedan finanskrisen. Länet har stora inslag
av industrier som till exempel massa och papper samt verkstadsindustri. Dessa
branscher börjar nu uppvisa mer positiva anställningsplaner på grund av stora
investeringar och en förbättrad efterfrågan. Demografin i länet med en allt åldrade
befolkning gör att även efterfrågan av offentliga tjänster ökar. Dock bidrar även ett
minskat asylmottagande till en viss dämpning av efterfrågan.

Bedömningen av den framtida sysselsättningsutvecklingen är att den kommer att öka
med 900 personer under 2018 och med ytterligare 400 personer under 2019.
Bedömningen baseras på ett fortsatt starkt konjunkturläge även under 2018 och
2019. I nuvarande sysselsättningsbana kommer länet att uppnå samma
sysselsättningsnivåer som innan finanskrisen. Ett fortsatt behov inom offentliga
tjänster kommer bidra till efterfrågan och en stark efterfrågan inom industrin bidrar
till sysselsättningsutvecklingen. Den starka efterfrågan inom industrin tros även
bidra till ökningar inom privata tjänster särskilt för transport och företagstjänster.
Den positiva utvecklingen av sysselsättningen dämpas beroende på bland annat att
företag och offentliga arbetsgivare inte får tag på rätt kompetens.

1

Statistiska Centralbyrån (SCB) 2015.
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3.2

Arbetslösheten minskar

Diagrammet nedan visar att sedan finanskrisens slut 2010 har arbetslösheten
minskat med 4 600 personer i länet. Från 14 500 personer under april 2010 till 9 900
personer under oktober 2017.

Arbetsförmedlingen bedömer att under sista kvartalet 2018 kommer
arbetslöshetsnivån minska till 8,2 procent2. Bedömningen för 2019 är att antal
arbetslösa kommer minska med närmare 500 personer och ligga på 7,9 procent. Det
baseras på att konjunkturen är stark, länets företag är positiva och fortsatta behov
inom offentliga tjänster. En kraftigt minskad migration gör att inflödet i
arbetslösheten minskar.

3.3

Stora regionala skillnader

Den starkaste sysselsättningsökningen3 fram till 2019 förutses för de tre storstadslänen,
Östergötland, Uppsala, Halland och Södermanland. Lägst sysselsättningsökning
förutspås för länen Västernorrland, Gotland och därefter Gävleborg. En gemensam faktor
för Västernorrland och Gävleborg är en hög arbetslöshet och en låg utbildningsnivå.
Af 00009_2.0_(2017-10-11, AF5000)

Det betyder att de tre storstadslänen svarar för 66 procent av den samlade
sysselsättningsökningen under prognosperioden. Det betyder att storstadslänen står för
en mindre andel av de nya jobben jämfört med tidigare år. Detta stärker bilden av att det
är industrin som driver efterfrågeutvecklingen eftersom ungefär 56 procent av de
sysselsatta inom industrin finns att hitta i de övriga länen.

Mäts som den relativa arbetslösheten, där de inskrivna arbetslösa delats med den registerbaserade
arbetskraften. Registerbaserad arbetskraft är antalet sysselsatta i länet enligt SCB plus inskrivna arbetslösa hos
Arbetsförmedlingen.
3 Förvärvsarbetande dagbefolkning.
2

10

När det gäller förändringen av arbetslösheten under prognosperioden är bilden samlad.
20 av 21 länen bedömer en minskad arbetslöshet som en följd av minskad migration och
ett minskat utbud av arbetskraft. Den starkaste minskningen av arbetslösheten bedöms
för Södermanlands och Värmlands län.
Likheterna i utvecklingen mellan länen är större än skillnaderna vilket gör att den relativa
arbetslöshetsnivån mellan länen inte förändras särskilt mycket. Vid utgången av 2018
kommer Västernorrland fortfarande att tillhöra ett av sex län med högst arbetslöshet.
Förbättringen i Västernorrland gör ändå att länets arbetslöshetsnivå närmar sig
riksgenomsnittet. Den relativa arbetslösheten i länet har beräknats till 8,2 procent under
slutet av 2018 och den bedöms falla till 7,9 procent mot slutet av 2019.
I kartbilderna redovisas utvecklingen av sysselsättning och arbetslöshet under 2019.

Af 00009_2.0_(2017-10-11, AF5000)

Förväntad procentuell sysselsättningsförändring (16-64 år) mellan 2018 och
2019

Inskrivna arbetslösa 16-64 år som
andel av registerbaserad arbetskraft, prognos kvartal 4 2019

AB

Stockholm

I

Gotland

U

Västmanland

C

Uppsala

K

Blekinge

W

Dalarna

D

Södermanland

M

Skåne

X

Gävleborg

E

Östergötland

N

Halland

Y

Västernorrland

F

Jönköping

O

Västra Götaland

Z

Jämtland

G

Kronoberg

S

Värmland

AC

Västerbotten

H

Kalmar

T

Örebro

BD

Norrbotten
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4

Efterfrågan på arbetskraft

Efterfrågan på arbetskraft påverkas av flera olika faktorer. I det privata näringslivet
påverkas efterfrågan i hög utsträckning av konjunkturen och pensionsavgångar. Det
offentliga arbetsgivarnas efterfrågan påverkas mer av demografiska förändringar.

Länets arbetsmarknad är fortsatt stark. Av figuren framgår att cirka en tredjedel av länets
arbetsgivare inom privata sektorn planerar att utöka sin arbetsstyrka på ett års sikt. Det
framgår även att andelen arbetsgivare som planerar att utöka sin personal fortsatt ligger
över det historiska genomsnittet. Samtliga branscher har en högre andel företag som
planerar ett ökat antal anställda jämfört det antal som planerar ett minskat antal
anställda. Störst planerad ökning av antalet anställda på ett års sikt i länet i
undersökningen signalerar information och kommunikations (IKT) samt företag inom

Af 00009_2.0_(2017-10-11, AF5000)

industrin.
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Af 00009_2.0_(2017-10-11, AF5000)

Rekryteringsproblemen är fortsatt mycket stora i ett historiskt perspektiv. De höga
bristtalen är sammanlänkade med ett starkt konjunkturläge och det pågående
generationsskiftet på länets arbetsmarknad. Bland arbetsgivare som varit i behov av
att rekrytera är det främst inom transport samt information och kommunikation
(IKT) som man upplevt svårigheter att rekrytera personal med rätt kompetens. Av
undersökningen framgår även att i byggverksamheterna har färre företag uppgett att
de upplevt brist jämfört med samma tid förra våren. En av anledningar att
efterfrågan av kompetens har minskat är ett mindre omfattande bostadsbyggande.4

4

Svenska byggindustrier, Regionala byggprognoser 2018
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Af 00009_2.0_(2017-10-11, AF5000)

Antalet företag som upplevt brist på rätt kompetens ha dämpats en aning, dock ligger
nivån fortsatt över det historiska genomsnittet. Bristen är fortsatt hög inom de
kommunala och regionala verksamheterna. Minskningen kan härledas till de statliga
verksamheterna och den övriga kommunala verksamheterna. En av anledningen till
de minskade behoven inom de statliga verksamheterna är en stor nedgång i
migrationen. Personerna som kom med migrationsvågen 2015 övergår i allt högre
grad från staten till de kommunala verksamheterna.
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5

Näringsgrenar

Under detta avsnitt redovisas resultatet från intervjuundersökningen för de större
näringsgrenarna. Det gäller förväntad efterfrågan på varor och tjänster,
kapacitetsutnyttjande och exempel på upplevda bristyrken samt Arbetsförmedlingens
bedömning av sysselsättningsutvecklingen till slutet av 2018 och 2019.

5.1

Jord- och skogsbruk

Sammanfattning
•

Något förbättrad lönsamhet i jordbruket

•

Ökad export bidrar till ökad efterfrågan för skogsbruket

Jord- och skogsbruket omfattar sammantaget 2,5 procent av arbetsmarknaden i
Västernorrlands län och sysselsätter cirka 2 500 personer.
Produktionen i jordbruket har sjunkit under flera år till följd av ökade
produktionskostnader och pressad lönsamhet på den globala marknaden. Däremot är
branschen mer positiv gällande framtiden samt att lönsamheten har förbättras inom
de flesta segmenten5. Det är framför allt köttproduktion men även mjölken som har
haft en förbättrad lönsamhet men det är fortsatt många företagare som anser att
lönsamheten inte är tillfredställande. Det som har drivit på lönsamheten är den
inhemska efterfrågan på svensk producerade jordbruksprodukter och ekologiska
varor. Arbetsförmedlingens undersökning visar att fler företag inom branschen är
positiva jämfört med samma period förra året. Däremot har branschen inga planer
att utöka antalet anställda.

Af 00009_2.0_(2017-10-11, AF5000)

Avverkningen inom skogsbruket har varit hög under de senaste åren. Det beror bland
annat på den starka byggkonjunkturen som har bidragit till ökad efterfrågan på
trävaror vilket har bidragit till högre priser samt kraftigt utbyggd kapacitet i länets
träindustri6. Denna utbyggda kapacitet hos träindustrin tros ha en positiv effekt på
länets sågverk. Det svenska skogsbruket är också mycket exportberoende då över 85
procent av vår produktion går på export. Mycket av exporten av sågade varor går till
Storbritannien och det finns stora frågetecken rörande efterfrågan kopplat till
effekten av det framtida utträdet ur EU.
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.

5
6

Lantbruksbarometern 2018, Swedbank och Sparbankerna
Skogsbarometern 2017, Swedbank och Sparbankerna

15

Sysselsättningen i naturbruksverksamheter har minskat under en längre tid. Sysselsättningen bedöms marginellt minska under slutet av 2019.

5.2

Industri

Sammanfattning
• Hög efterfrågan och positiva företag
• Hög teknikutveckling och ökade kompetenskrav
• Oförändrad sysselsättning under 2018 och 2019
Länets tillverkningsindustri sysselsätter cirka 15 000 personer, vilket utgör drygt 15
procent av samtliga sysselsatta i länet. Till sysselsättningen i branschen tillkommer
också arbetskraft anställda i privat tjänstesektor, främst genom bemanningsföretag.
Utöver dessa tillkommer även arbetskraft från olika typer av konsultföretag inom it,
teknik- och ekonomitjänster. Detta innebär att sysselsättningen i branschen i
praktiken är högre än 15 000 personer.

Af 00009_2.0_(2017-10-11, AF5000)

Flest sysselsatt finns inom delbranscherna massa- och pappersindustri,
maskinindustri samt trävaruindustri.

Örnsköldsvik är den kommun i länet som har den största andelen sysselsatta i
tillverkningsindustrin då nära en fjärdedel av sysselsättningen i kommunen finns
inom industrin. Lägst är inslaget av industri i Härnösand där branschen står för drygt
5 procent av den totala sysselsättningen. Antalet anställda inom industrin har
minskat trendmässigt ända sedan 1960-talet. Länets industriföretag drabbades också
hårt av finanskrisen och cirka 24 procent av sysselsättningen, eller 4 200 personer,
har försvunnit från branschen bara sedan 2007.
Konjunkturläget för industriföretagen har förbättrats under 2017 men med en längre
tillbakablick kan man konstatera att ingen annan näringsgren har påverkats så
mycket av tidigare års svaga efterfrågan som industrin. Den svaga efterfrågan
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tvingade svensk industri att omstrukturera och fokusera på de mest lönsamma
verksamhetsområdena. Trä- och papperstillverkning har gjort omfattande
investeringar för att öka konkurrenskraften. De stora investeringarna förväntas inte
generera fler sysselsatta inom branschen. Dock kommer den förbättrade
världskonjunkturen innebär ett mer gynnsamt läge för länets industriföretag under
2018 och 2019.

Af 00009_2.0_(2017-10-11, AF5000)

Framtidsbedömningarna har ökat ordentligt i jämförelse med höstens prognos och
samma tid förra året. Av diagrammet framgår att andelen positiva företag är den
högsta sedan 2013. Anställningsplanerna hos industriföretagen är positiva och det är
fler företag som tror att de ska anställa jämfört med samma tid förra året. Länets
industriföretag har en hög teknikutveckling och det innebär ett ökat behov av
kvalificerad personal, främst inom ingenjörsyrken. Men kompetenskraven har ökat
även för andra yrkesgrupper, därmed kommer det vara svårt för företagen att hitta
efterfrågad personal. Störst är bristen på civilingenjörer inom elektronik, kemi och
kemiteknik, maskinteknik, och elektroteknik. Arbetsgivarna har även svårt att
rekrytera ingenjörer och tekniker samt maskinställare och maskinoperatörer.
Sammantaget bedömer vi att sysselsättningen i branschen kommer att öka marginellt
under prognosperioden. Bedömningen baseras på att branschen har ett högt
kapacitetsutnyttjande, positiva anställningsplaner och en förbättrad
världskonjunktur. Det som dämpar bedömningen är en hög grad av automatisering
och svårigheter att hitta arbetskraft som stämmer överens med efterfrågad
kompetens.

5.3

Byggverksamhet

Sammanfattning
• God byggaktivitet under 2018 och 2019
• Fortsatt brist på nyckelkompetenser
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• I stort sett oförändrad sysselsättning under 2018

Af 00009_2.0_(2017-10-11, AF5000)

Byggbranschen i länet sysselsätter drygt 8 000 personer, vilket utgör strax över 8
procent av den totala sysselsättningen i Västernorrlands län. Det är fortsatt hög
byggaktivitet och det byggs på många håll inom länet, dock kommer
bygginvesteringar gå ned under prognosperioden7. Konsekvensen blir en mindre
efterfrågan på arbetare in om bygg vilket styrkts av undersökningen. Det är mängd
olika investeringar inom anläggning, bostadsinvesteringar och offentliga lokaler. I
relation till bygginvesteringsvolymen är det Sundsvall och Timrå som står för ungefär
70 procent av den.

7

Svenska byggindustrier, Regionala byggprognoser 2018
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Byggbranschen är säsongskänslig vilket gör det svårt att jämföra olika säsonger med
varandra. Därför bör man vara försiktig med jämförelser av företagens
förväntningsläge i vår- respektive höstundersökningarna. I ovanstående diagram kan
vi se att förväntningarna på efterfrågeläget kommande 6 månader är betydligt högre
jämfört med förväntningar från våren 2017.
Länets byggföretag har haft en mycket god efterfrågeutveckling de senaste åren och
aktiviteten är fortsatt mycket hög. Det finns fortsatt byggbehov framöver, såväl av
bostäder som lokaler och anläggningar. Därmed kommer det fortfarande vara en
relativt hög aktivitet inom bygg. Det finns planer på nya hotellbyggnader på flera håll
i länet. Det finns också planer för underhåll och förbättringar av vägar och järnväg.
Bland företag inom bygg- och anläggning uppger 22 procent att man har haft
svårigheter att rekrytera rätt kompetens. Det är en minskning med 10 procentenheter
från samma tid förra året. En av anledningarna till den kraftfulla minskningen är en
mogen byggkonjunktur och ett minskat bostadsbyggande. En av anledningar till det
minskade bostadsbyggandet kan vara striktare regler vid bostadslån.
Trots den avmattade byggkonjunkturen finns det ett stort rekryteringsbehov av såväl
tjänstemän och yrkesarbetare i branschen. Yrken som efterfrågas är bland annat
ingenjörer och tekniker inom elektroteknik, anläggningsarbetare,
anläggningsmaskinförare och installations- och serviceelektriker. Arbetsmarknaden
är fortsatt god i länets byggverksamheter, i synnerhet i de södra delarna av länet.
Företagen har även i mycket låg grad friställd personal över vinterhalvåret.
Bedömningen är att sysselsättningen kommer vara oförändrad under
prognosperioden. Det baseras på att företagen är fortsatt positiva men det finns
relativt stora svårigheter att hitta rätt kompetenser samt att fokus skiftar över från
bostadsbyggande till anläggning.

5.4

Privata tjänster

Sammanfattning
• Stor brist på kompetenser

Af 00009_2.0_(2017-10-11, AF5000)

• Ökad sysselsättning under 2018
Privata tjänstenäringar sysselsätter cirka 41 000 personer i länet och utgör drygt 40
procent av sysselsättningen. Tjänstesektorn består av såväl transportbranschen,
handel, hotell- och restaurangbranschen, informations- och kommunikationsföretag,
som finansiell verksamhet och företagstjänster.
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Det är Sundsvall som har den största koncentrationen av tjänstenäringar i länet och
där arbetar nära hälften av alla sysselsatta i privata tjänstenäringar. I övriga
kommuner i länet är motsvarande andel kring 35 procent eller strax under. Med
undantag för Sundsvall har länet en låg sysselsättning inom näringen jämfört med
riket.
Den privata tjänstesektorn är en viktig sysselsättningsmotor på arbetsmarknaden,
vilket inte enbart beror på den stora omfattningen av verksamheterna utan även att
sektorn är sysselsättningsintensiv. En uppgång av efterfrågan är ofta svår att möta
med produktivitetsförbättringar och medför därför snabbt ett ökat
rekryteringsbehov. Efterfrågan på privata tjänster beror huvudsakligen på hushållens
konsumtion men också av industrins och byggnadsverksamhetens behov. En god
efterfrågeutveckling inom dessa näringar spiller över på privata tjänster.

Af 00009_2.0_(2017-10-11, AF5000)

Enligt Konjunkturinstitutets senaste barometerundersökning är hushållen negativa
till den egna ekonomiska situationen8. Dock väntas den expansiva finanspolitiken
2018 också bidra till tillväxten i hushållens disponibla inkomster och det innebär
förstärkningar till många företag inom privata tjänster.

8

Konjunkturinstitutet, Konjunkturbarometern maj 2018
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Verksamheterna inom privata tjänstesektorn är lite mindre optimistiska om
efterfrågeutvecklingen under den kommande 6-månadersperioden jämfört med
samma tid förra året. Näringen har haft ett högt förväntningsläge sedan hösten 2015
men det börjar nu dämpas. Framtidsbedömningarna skiljer sig dock åt mellan olika
näringsgrenar i sektorn och de starkaste utfallen finns bland företagen inom
information och kommunikation och transport.

Af 00009_2.0_(2017-10-11, AF5000)

Handeln utgör en stor del av privata tjänster och svarar för över en fjärdedel av
sysselsättningen i privata tjänstesektorn. Det senaste halvåret har inneburit en något
lägre efterfrågan än väntat men förväntningarna på framtiden är mycket positiva då
strax över hälften av företagen förväntar sig en ökad efterfrågan. Detta gör handeln
till en av de mest optimistiska av alla branscher i vårens undersökning. Handeln
gynnas också av efterfrågan från anläggningsboende. Detta kommer dock ha en
mindre effekt ju fler anläggningsboenden som läggs ned i och med att färre söker asyl
i landet. Livsmedelshandeln ökar i länet och här ökar inslaget med
restaurangverksamhet i form av exempelvis lunchbufféer och annan butikslagad mat.
Som en följd av detta efterfrågas nu kockar och bagare i större utsträckning även av
handelsföretag.
Arbetsgivarna i branschen har många timanställda som får arbeta mer när
efterfrågan ökar. Av denna orsak kan det krävas en längre tids efterfrågeökning innan
nyrekryteringar blir aktuella och sysselsättningen ökar. Sammantaget finns inga
större rekryteringsproblem i branschen.
Hotell- och restaurangbranschen utgör 18 procent av sysselsättningen i
tjänstesektorn. Företagen är negativa rörande utvecklingen under det senaste
halvåret däremot är företagen i huvudsak positiva till en fortsatt god utveckling
framöver. Besöksnäringen växer i länet och det finns planer både på nya hotell och
restauranger. Restaurangnäringen förnyas hela tiden bland annat med mat från
andra länder. Arbetsgivarna i branschen har mycket svårt att rekrytera kockar, ett
yrke som nu också efterfrågas av handeln i allt större utsträckning. Andra upplevda
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bristyrken är hovmästare och bartendrar. Företagens upplevda brist på arbetskraft
har minskat i jämförelse med samma tid förra året. Fyra av 10 företagen ansåg att de
hade brist våren 2017 jämfört 3 av 10 våren 2018.
Transportbranschen svarar för cirka 12 procent av antalet sysselsatta i
tjänstenäringarna. Efterfrågeutvecklingen har varit svag under flera år, inte minst till
följd av den tidigare svaga utvecklingen inom industrin. Under de senaste två åren
har läget ändå förbättrats betydligt och företagens förväntningar på framtiden är nu
högre än på många år. Förbättringen gäller både godsfrakter och persontransporter.
De största rekryteringssvårigheterna i branschen utgörs av bussförare, lastbilsförare
och lokförare. För samtliga yrkesförare finns nu krav på yrkeskompetensbevis (YKB),
vilket numera är en förutsättning för att kunna söka dessa jobb.
Finansiell verksamhet och företagstjänster innefattar här kreditinstitut,
försäkringsbolag, fastighetsbolag samt företag inom juridik, teknik, ekonomi,
vetenskap, uthyrning och andra stödtjänster. Dessa verksamheter utgör den största
delen av privata tjänster och svarar för nära en tredjedel av samtliga sysselsatta i
tjänstenäringarna. Närmare 32 procent av företagen har upplevt efterfrågeökningar
under de senaste 6 månaderna och det är en mindre andel jämfört med våren 2017.
Förväntningarna på framtiden har minskat jämfört med våren 2017. Bland mer
frekvent angivna bristyrken finns civilingenjörer och tekniker, IT-specialister,
redovisningsekonomer och försäkringssäljare.
Informations- och kommunikationsverksamheter utgör nästan 10 procent av
sysselsättningen i tjänstesektorn. Här ingår data och IT-branschen. Branschen är den
mest positiva bland de tillfrågade företagen inom näringen och över 40 procent av
företagen tror på fortsatta utökningar framöver. Kompetensbristerna är betydande
och arbetsgivarna uppger att man bland annat har mycket svårt att hitta mjukvaruoch systemutvecklare, systemanalytiker, IT-drifttekniker och ITsäkerhetsspecialister.
Sammantaget inom den privata tjänstesektorn finns de största kompetensbristerna
inom delbranscherna transport, information och kommunikation (IKT), utbildning,
samt vård och omsorg i privat regi.

Af 00009_2.0_(2017-10-11, AF5000)

Bedömningen är att sysselsättningen i de privata tjänstenäringarna kommer att öka
under prognosperioden. Även här kommer ökningen att dämpas av kompetensbrist.
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5.5

Offentliga tjänster

Sammanfattning
• Fortsatt stort behov av ersättningsrekryteringar
• Omfattande rekryteringsproblem
• Något ökad sysselsättning under slutet på 2019
Offentliga tjänster utgör över en tredjedel av länets arbetsmarknad och sysselsätter
drygt 39 000 personer. Hälften av dessa arbetar med omsorg och sjukvård medan 28
procent arbetar inom barnomsorg och utbildning.
30 procent av de tillfrågade offentliga verksamheterna upplever att deras verksamhet
har utökats de senaste 6 månaderna och 14 procent tror på fortsatta utökningar
framöver.

Af 00009_2.0_(2017-10-11, AF5000)

Det är i Härnösand som inslaget av offentliga tjänster är som störst och svarar här för
hälften av den totala sysselsättningen i kommunen.

Kombinationen åldrande befolkning överlag samt ökad befolkning i skolåldrar bidrar
fortsatt till ett behov av offentliga tjänster såväl inom vård och omsorg som skola.
Dock kommer det minskade flyktingmottagandet bidra till en dämpning av
efterfrågan av statliga tjänster och det sker en överflyttning till den kommunala
verksamheten.
I gymnasieskolan har elevantalet ökat under de senaste tre åren och det har medfört
behov av fler lärare. Fler nyanlända till länet bidrar också till ökad efterfrågan på
tjänster inom omsorgen och skola. Även efterfrågan på vuxenutbildning har ökat som
en följd av fler nyanlända och det finns en stor efterfrågan på SFI-lärare och lärare i
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yrkessvenska. Under det senaste åren har antalet asylsökande till landet minskat
påtagligt och det väntas efterhand medföra att resurser kan omfördelas till andra
verksamheter.
Även inom vård- och omsorgsverksamheterna väntas efterfrågan öka, inte minst
inom äldreomsorgen. Antalet personer som är över 80 år gamla kommer att öka
markant under prognosperioden. Detta kommer att ställa stora krav både på
äldreomsorgen men även sjukvården.
Vid sidan av den ökade efterfrågan inom grundskola, barnomsorg och
vårdverksamheter finns ett kontinuerligt stort behov av ersättningsrekryteringar i
offentliga verksamheter och många tjänster har varit svåra att tillsätta. I vårens
undersökning uppgav cirka 60 procent av verksamheterna inom offentliga tjänster att
har haft det svårt att rekrytera rätt kompetenser. Yrken som företagen uppgett har
varit svårt att tillsätta är bland annat specialistläkare, sjuksköterskor
grundskollärare, gymnasielärare och förskollärare. Även om företagen i den privata
sektorn har stora problem att hitta nyckelkompetenser är det inom offentliga tjänster
som den volymmässigt största bristen finns.
En stor del av bristyrkena i länet är vårdyrken och behovet av kvalificerad vård- och
omsorgspersonal ökar kontinuerligt, inte minst i samband med generationsväxlingen
på arbetsmarknaden och den åldrande befolkningen. Intresset för vårdutbildningar
är dock begränsat och bristerna bedöms därför kvarstå. Behovet av lärare är också
mycket stort och även här utbildas för få för att möta efterfrågan från arbetsgivarna. I
vissa delar av länet har personer som bara några månader innan gått klart sin
utbildning fått hoppa in och jobba som lärare inom gymnasieskolan. Bristen är
påtaglig och allt fler obehöriga lärare finns i länets skolor. Detta påverkar i slutändan
den framtida kompetensförsörjningen inom länet.

Af 00009_2.0_(2017-10-11, AF5000)

Sammantaget bedöms sysselsättningen i offentliga tjänster öka något under
perioden. Det kommer även fortsättningsvis finnas ett otillfredsställt
kompetensbehov i dessa verksamheter och sysselsättningen skulle kunna öka
betydligt mer om det fanns tillgång till de efterfrågade yrkesgrupperna. Den enda
dämpande effekt på efterfrågan finns i statliga verksamheter på grund av ett kraftigt
minskat flyktingmottagande.
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6

Utbudet av arbetskraft

6.1

Befolkningen

Västernorrlands befolkning uppgick till ungefär 246 000 personer år 2017. De
senaste 5 åren har befolkningen i länet ökat med ungefär 4 000 personer. Under
samma period har befolkningen bland inrikes födda minskat med ungefär 3 700
personer och den har ökat med 7 200 personer bland utrikes födda. Utan ett tillskott
av utrikes födda hade länets befolkningsminskning varit omfattande och det hade
medfört stora problem för näringslivet och den offentliga verksamheterna att klara
sin arbetskraftsförsörjning.

Ökningen finns att hitta i alla länets kommuner fram till 2016. Efter 2016 blir den
procentuella utvecklingen negativ för de övriga kommunerna. Av figuren framgår att
det är främst Örnsköldsvik och Sundsvall där ökningen av befolkningen har varit
störst. En positiv ökning av invånarantalet betyder att arbetskraftsutbudet blir större
och fler personer kan arbeta och studera i länet.

Af 00009_2.0_(2017-10-11, AF5000)

6.2

Arbetskraften

Utbudet av arbetskraft består av den del av befolkningen som kan och vill arbeta.
Gruppen som inte har ett arbete utgör outnyttjad arbetskraft. Till den outnyttjade
arbetskraften hör till exempel de inskrivna arbetslösa på länets Arbetsförmedlingar.
Basen i utbudet av arbetskraft utgörs av befolkningen i de yrkesverksamma åldrarna
20-64 år. I Västernorrlands län uppgick den åldersgruppen år 2017 till cirka 133 000
personer. Det är en minskning med omkring 1 300 personer jämfört med år 2012. En
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lägre andel i yrkesverksamma åldrar ger bland annat en negativ effekt på
kommunernas skatteintäkter och därmed finansieringen av välfärden.
Arbetskraftsutbudet följer normalt även konjunkturläget, vilket innebär att fler
personer söker sig till arbetsmarknaden när det är högkonjunktur och omvänt när det
är lågkonjunktur. Under år 2018 bedöms antalet personer i arbetskraften att öka med
250 personer men för 2019 bedöms minska med 100 personer. Minskningen av
arbetskraften beror på en kraftigt minskad invandring och en dämpning i
konjunkturen.

6.3

Länet har fortsatt låg sysselsättningsgrad bland utrikes
födda

År 2016 uppgick arbetskraftsdeltagandet9 i Västernorrland till 81,9 procent av
befolkningen 16-64 år. Länets arbetskraftsdeltagande kan jämföras med 77,8 procent
i hela landet.
De utrikesfödda hade samma år ett arbetskraftsdeltagande på 64,1 procent. Det
markant lägre arbetskraftsdeltagandet bland utrikesfödda, jämfört med hela
befolkningen, visar att här finns en betydande resurs av arbetskraft att tillgå. Det
gäller inte minst utrikesfödda kvinnor där arbetskraftsdeltagandet uppgick till 62,3
procent som kan jämföras med 83,3 procent bland länets inrikes födda kvinnor.
I åldrarna 18-24 år uppgick länets arbetskraftsdeltagande till 69 procent och det var 8
procentenheter högre än riksgenomsnittet. Länets höga andel sammanhänger med
ett lågt studiedeltagande. År 2016 befann sig 41 procent av länets ungdomar i
åldrarna 18-24 år i studier och det kan jämföras med riksgenomsnittet på 46 procent.
Om fler ungdomar i länet studerade skulle betydligt färre vara arbetslösa. I länet är
det således fler unga som väljer att arbeta, eller söka arbete, efter gymnasiet. Det i sin
tur bidrar till en högre ungdomsarbetslöshet. I slutet av april 2018 var 11,8 procent av
ungdomarna i åldern 18-24 år arbetslösa i länet vilket kan jämföras med
riksgenomsnittet 8,7 procent.

Af 00009_2.0_(2017-10-11, AF5000)

I tabellen nedan redovisas arbetskraftsdeltagandet och sysselsättningsgraden för
olika grupper i befolkningen. En jämförelse görs mellan Västernorrlands län och
riket. För arbetskraftsdeltagandet är differensen mot riket störst i ungdomsgruppen.
Länets sysselsättningsgrad är högre jämfört med riket både bland kvinnor, män och
ungdomar. Däremot är sysselsättningsgraden genomgående lägre jämfört med riket
bland de utrikes födda och skillnaden är särskilt stor bland utrikes födda män. Man
ska samtidigt beakta att sysselsättningsgraden påverkats av nyanlända som ofta
behöver en längre tid för att bli matchningsbara mot jobben. Även i riket som helhet
är sysselsättningsgraden lägre bland de utrikes födda.

Den relativa arbetskraften mäts som antalet som finns i den registerbaserade arbetskraften dividerat med
befolkningen i åldrarna 16-64 år
9
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Tabell: Arbetskraftsdeltagande och sysselsättningsgrad för olika grupper i
befolkningen. Förvärvsarbetande nattbefolkning. Västernorrlands län samt riket.
Länet

Riket

Skillnad

Arbetskraftsdeltagande

81,9

77,8

4,1

Män

83,3

79,2

4,1

Kvinnor

80,4

76,7

3,7

-därav utrikes födda

64,1

64,5

-0,4

Män

65,8

66,6

-0,8

Kvinnor

62,4

62,3

0,1

Ungdomar 18-24

69,1

61,6

7,5

Sysselsättningsgrad

79,8

78,6

1,2

Män

80,4

79,5

0,9

Kvinnor

79,2

77,7

1,5

-därav utrikes födda

53,4

60,6

-7,2

Män

54,1

63

-8,9

Kvinnor

52,6

58,3

-5,7

Ungdomar 18-24

58,8

57,4

1,4

Af 00009_2.0_(2017-10-11, AF5000)

6.4

Utanför arbetskraften

Heltidsstuderande och personer som har sjukersättning10 på heltid innebär ett
minskat tillskott till arbetskraften. Statistik visar att befolkningens studiedeltagande
har varit relativt oförändrad under de senaste åren. Övergången till högre utbildning
bedöms minska marginellt under 2018.
Enligt Försäkringskassans statistik över ohälsotalet 2017 låg Västernorrlands
ohälsotal på 31,5 procent och rikets på 26,2 procent. Totalt sett har ohälsotalet
sjunkit från 34,3 procent till 31,5 procent. Vilket betyder att fler kan delta i
arbetskraften. Kvinnor har alltjämt ett högre ohälsotal än män både på riket och i
länet.

Ohälsotalet är Försäkringskassans mått på frånvarodagar som ersätts från sjukförsäkringen (sjukpenning,
arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning samt sjuk- och aktivitetsersättning) under en
tolvmånadersperiod.
10
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7

Inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen

7.1

Arbetslöshetens utveckling

Af 00009_2.0_(2017-10-11, AF5000)

Från senaste toppnoteringen 2010 har den relativa arbetslösheten i länet minskat
från cirka 11,1 procent till cirka 8,9 procent. Antalet arbetslösa i länet har under den
perioden minskat med 3 200 personer, från 13 800 till 10 600 personer.

I april låg den relativa arbetslösheten i länet på 8,9 procent, vilket kan jämföras med
rikets 7,1 procent. Arbetsförmedlingen bedömer att det totala antalet inskrivna
arbetslösa i länet i slutet av 2018 uppgår till cirka 10 000 personer vilket skulle
motsvarar en relativ arbetslöshet på cirka 8,4 procent. Fram till slutet på år 2019
bedöms arbetslösheten att minska med ytterligare 500 personer som en effekt av ett
gynnsamt konjunkturläge, minskad migration samt en ökad efterfrågan kopplat till
pågående generationsskifte. Det skulle motsvara en relativ arbetslöshet på 7,9
procent. Rikets relativa arbetslöshetsnivå fram till slutet av 2019 bedöms ligga på
omkring 6,8 procent. Trots en god konjunktur kan det finnas flera faktorer som kan
ha en dämpande effekt på eventuell nedgång i arbetslösheten. Dessa faktorer är bland
annat sökandesammansättningen som i allt högre grad saknar delar av de
kompetenser eller den utbildnings som länets arbetsgivare efterfrågar.
Arbetslöshetsutvecklingen redovisas gruppvis dels under rubriken ”Arbetslöshetens
sammansättning” samt även i bilaga 3.
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7.2

Arbetslöshetens sammansättning

Arbetslöshetsnivåer 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 genomsnitt av kvartal 4 2017 och kvartal 1 2018. I bilaga 3
presenteras nämnda variabler även på kommunnivå.

Af 00009_2.0_(2017-10-11, AF5000)

Av diagrammet framgår att länet har en högre andel arbetslösa i samtliga grupper
vilket beror på att länet har en högre arbetslöshet än riket. Den största skillnaden
fanns i gruppen utrikes födda personer, länet 34,3 procent jämfört med riket 21,5
procent. Inom länet är det Härnösand som har den högsta arbetslösheten bland
utrikes födda, 46,5 procent. Detta kan dels förklaras med ett stort mottagande av
nyanlända samt att i gruppen utrikes födda finns det en stor andel som har en relativt
kort utbildningsbakgrund vilket försvårar ett snabbt arbetsmarknadsinträde.
Härnösands näringslivsstruktur kännetecknas av offentliga tjänster med krav på
högre utbildning vilket även dämpar inträdet på arbetsmarknaden för de nyanlända
Den lägsta arbetslösheten bland utrikes födda fanns att hitta i Timrå, 26,2 procent.
Den starka konjunkturen i Timrå har bidragit till att företagens stora behov av
arbetskraft även gynnat utrikes födda.
Diagrammet visar även att högst arbetslöshet i utbildningsgrupperna finns att hitta
hos personer med enbart en förgymnasial utbildning. Arbetslöshetssiffrorna i de olika
utbildningsgrupperna visar med all tydlighet vikten av att ha minst avslutad
gymnasieexamen. Vid jämförelse med samma tid för ett år sedan har
arbetslöshetsnivån ökat bland de med endast förgymnasial utbildning och minskat
bland de med gymnasial utbildning.
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Av diagrammet framgår att antalet som är i utsatt ställning11 stadigt har ökat sedan
2011 fram till 2018. Ökningen beror på ett starkt inflöde från personer som kommer
från utanför Europa. Minskningen under 2018 beror på starkt minskad migration till
Sverige. Övriga inskrivna arbetslösa har minskat kraftigt (-5 000) sedan 2010. I april
2018 utgjorde grupperna i utsatt ställning 71 procent eller omkring 7 000 personer av
det totala antalet inskrivna arbetslösa.

Af 00009_2.0_(2017-10-11, AF5000)

Arbetssökande i utsatt ställning har oavsett konjunkturläget haft det svårare att finna
sysselsättning i samma omfattning som övriga arbetssökande. Även om flertalet
personer i dessa grupper är i behov av utökat stöd i form av till exempel vägledning,
flera åtgärder, längre handläggningstider och ekonomiska resurser för att bli
matchningsbara så är det viktigt att poängtera att arbetssökande i utsatt ställning inte
på något sätt är en homogen grupp. I de olika grupperna finns det stora individuella
kompetensreserver som länets arbetsmarknad med lite förnyat synsätt på framtida
organisation skulle kunna avhjälpa de negativa konsekvenser som bristen på
spetskompetens genererar.

Utsatt grupp räknas till arbetslösa med högst förgymnasial, arbetslösa födda utanför Europa, arbetslösa med
funktionedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga och arbetslösa äldre (55-64 år)
11
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Av diagrammet framgår att det främst är i gruppen utomeuropeiskt födda som
ökningen av antal inskrivna arbetslösa har varit störst. Dock är det en tydlig
minskning under 2018 vilket beror på en minskad migration. I gruppen finns många
som har akademiska examen(cirka 23 procent) samt andra färdigheter som genom
validering, språkutbildning, snabbspår och kompletterande utbildning samt effektiv
matchning kan tillföra den kompetens som efterfrågas inom ett flertal bristyrken i
länet. Det finns även personer i denna grupp som har en längre väg till
arbetsmarknaden på grund av språket och av deras svaga utbildningsbakgrund. Detta
stärks av diagrammet ovan där antalet som enbart har förgymnasial utbildning ökat
trendmässigt tillsammans med gruppen utomeuropeisk födda.

Af 00009_2.0_(2017-10-11, AF5000)

Inskrivna arbetslösa personer med funktionshinder som medför nedsatt
arbetsförmåga (omkring 1 600) har sedan den senaste toppnoteringen våren 2013
minskat med ungefär 400 personer. I denna grupp finns det närmare 14 procent som
har akademisk utbildning. För att förlänga denna positiva nedåtgående trend och ta
tillvara på den kompetens som gruppen har så finns det ett flertal olika generösa
individanpassade introduktionsstöd, lönesubventioner, arbetstekniska stöd, särskilt
introduktions- och uppföljningsstöd (SIUS) med mera att söka för arbetsgivare som
står i begrepp att rekrytera.
Inskrivna arbetslösa i åldern 55-64 år har sedan våren 2010 minskat med 450
personer och uppgår nu under våren 2018 till cirka 1 600 personer. Ett flertal av
dessa personer har en gedigen och bred yrkeserfarenhet som skulle kunna bidra med
att mildra de negativa effekter som brist på arbetskraft kan innebära.
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7.3

Tid i arbetslöshet

Diagrammet nedan visar antalet inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen efter
hur långa tider de varit utan arbete. Den kraftiga ökningen under 2008 av antalet
arbetslösa som varit utan arbete i mindre än sex månader är resultatet av den
finanskris som världen upplevde 2008/2009. Tusentals personer gick då ifrån arbete
till arbetslöshet. Antalet med korta inskrivningstider har sedan konjunkturvändning
våren 2010 minskat med omkring 1 800 personer för i nuläget uppgå till cirka 3 800
personer.

Skiftande konjunkturläge på arbetsmarknaden skapar stora svängningar bland de korttidsinskrivna, medan den i mindre utsträckning påverkar de med långa inskrivningstider.

Af 00009_2.0_(2017-10-11, AF5000)

Diagrammet visar att efter en relativt snabb ökning hösten 2016 av korttidsinskrivna har
antalet med inskrivningstider upp till sex månader återigen sedan årsskiftet 2016/2107 en
nedåtgående trend. Den tillfälliga ökningen kan kopplas till ett ökat antal inskrivna med
uppehållstillstånd efter det stora flyktingmottagandet 2015. Diagrammet visar även att
personer med inskrivningstider i övriga tre tidsspann har legat relativt stabilt på omkring
2 000 personer.
Ett flertal av personer med långa inskrivningstider utan arbete tillhör någon av grupperna
med särskilt utsatt ställning (högst förgymnasial utbildning, utomeuropeiskt födda,
personer med en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga samt 55-64 år).
Långa tider utan arbete innebär oftast extra svårigheter att komma tillbaka till ett varaktigt
arbete. På grund av att personen till exempel tappar viktiga nätverk på arbetsmarknaden
eller missar vanligt förekommande kompetensutveckling inom ett yrke.
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Fördjupningsruta: Var jobbar personer utan
gymnasieutbildning?

I Västernorrlands län, liksom i riket totalt, är det endast 5 procent av jobben som
utgörs av yrken med den lägsta kvalifikationsnivån, dvs yrken utan, eller med låga
krav. Andelen av befolkningen som saknar gymnasieutbildning är dock dubbelt så
stor. Detta innebär att konkurrensen om dessa jobb är väldigt stor och att risken för
arbetslöshet är betydligt högre än för dem med avslutad gymnasieutbildning.
Omkring 14 000 personer, eller 11,6 procent av befolkningen i åldrarna 25-64 år,
saknade en gymnasieutbildning år 201612. Av dessa ingick drygt 10 900 i
arbetskraften varav 8 100 var förvärvsarbetande. En genomgång av hur dessa
personer fördelar sig på yrken inom olika kvalifikationsnivåer visar på några
observationer som är värda att lyfta fram.
En första observation är att arbetsmarknaden för personer som saknar
gymnasieutbildning inte är begränsad till yrken som återfinns på den lägsta
kvalifikationsnivån. Det vill säga till yrken utan, eller med bara låga krav, på
utbildning.13 Inom dessa yrken arbetade år 2016 totalt 5 300 personer i länet varav 1
400, eller ca 26 procent, saknade en gymnasieutbildning. Det betyder att resterande
74 procenten har en högre utbildning än vad som krävs av yrket.
Utöver dessa återfanns omkring 5 200 personer med förgymnasial utbildning inom
yrken vilka normalt kräver en gymnasieutbildning.14 Dessa 5 200 motsvarade knappt
10,7 procent av samtliga förvärvsarbetande inom dessa kvalifikationsnivåer. Detta är
en betydligt lägre andel än riksgenomsnittet. I Sverige saknar totalt cirka 13 procent
av de sysselsatta i dessa yrken en gymnasieutbildning. Utbildningsnivån bland
personer som arbetar i dessa yrken i Västernorrlands län är alltså lite högre än
genomsnittet för landet.

Af 00009_2.0_(2017-10-11, AF5000)

Vidare var cirka 950 personer, som saknade en gymnasieutbildning, verksamma
inom yrken som normalt kräver en eftergymnasial utbildning på minst två år
alternativt innehade en chefsposition.15 De flesta av dessa, drygt100 personer,
arbetade som företagssäljare. Personer med förgymnasial utbildning utgör emellertid
en mindre andel, omkring 2,4 procent, av det totala antalet förvärvsarbetande inom
yrken med krav på eftergymnasial utbildning.
En andra observation att lyfta är att kvinnor utgör en majoritet, 54 procent, av de
med kort utbildning som arbetar inom yrken utan, eller med bara låga krav på
utbildning. Detta är värt att uppmärksamma då kvinnor med kort utbildning visar ett
en klart lägre förvärvsfrekvens än män.16 Det faktum att kvinnor utgör majoriteten av
de med kort utbildning inom gruppen av yrken utan särskilda krav på utbildning,
förklaras i hög grad av att yrket städare återfinns här – ett yrke som till största del

SCB, Utbildningsregistret
Avser yrken inom yrkesområde 9 enligt SSYK 2012.
14 Avser yrken inom yrkesområde 4-8 enligt SSYK 2012.
15 Avser yrken inom yrkesområde 1-3 enligt SSYK 2012.
16 År 2016 var förvärvsfrekvensen bland kvinnor (25-64 år) som saknade gymnasieutbildning 49 procent, att
jämföra med 69 procent bland män.
12
13
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innehas av kvinnor. Sammantaget arbetade knappt 450 personer som saknade
gymnasieutbildning år 2016 som städare. Av dessa var 373, eller 85 procent, kvinnor.
Det näst största yrket för personer med förgymnasial utbildning efter städare är
vårdbiträde och lastbilsförare. Dessa yrken kräver normalt gymnasieutbildning. År
2016 arbetade drygt 800 personer som saknade en gymnasieutbildning som
vårdbiträde eller personlig assistent. Sammantaget arbetar dock över 2 000 personer
som vårdbiträde i länet, vilket innebär att personer med kort utbildning utgör 20
procent av det totala antalet.
Till de fem största yrkena bland personer med kort utbildning räknas förutom
städare, lastbilsförare, vårdbiträden också personlig assistent samt butiksäljare.
De korttidsutbildade i länet utgör en fjärdedel av de som jobbar i yrken med den
lägsta kvalifikationsnivån, endast 11 procent av dem som arbetar i yrken som normalt
kräver gymnasieexamen och endast 1 procent av dem som jobbar i yrken med krav på
eftergymnasial utbildning.

Af 00009_2.0_(2017-10-11, AF5000)

Även om korttidsutbildade personer ändå kan få jobb med krav som överstiger sin
utbildningsnivå, är det mycket få som får det.
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Utmaningar på länets arbetsmarknad

Länet står inför många utmaningar och möjligheter. De senaste åren har länet haft en
ekonomisk tillväxt och företagen i länet har en god efterfrågeutveckling.
Sysselsättningen beräknas återhämta sig under prognosperioden till
sysselsättningsnivåerna före finanskrisen. Allt fler företag investerar och har positiva
förväntningar på framtiden. Denna utveckling spås även fortsätta under
prognosperioden. Dock finns det orosmoln i fråga om den framtida
kompetensförsörjningen i länet. Företag får det allt svårare att hitta kompetens för
att kunna växa och bidra till en fortsatt positiv tillväxt i länet.
Trots att länet lider av stora bristtal finns det en hög andel personer som är arbetslösa
jämfört med riket. Därmed blir det allt viktigare att motivera personer att
vidareutbilda sig för att kunna matcha rätt kompetenser mot företagen samt bidra till
den långsiktiga kompetensförsörjningen. I nuläget finns det betydande skillnader i
länet gällande andel utrikes födda i jobb jämfört med riket. Detta kan bero på att
länet har generellt högre andel som har förgymnasial utbildning. Därmed blir det
särskilt viktigt för de nyanlända som saknar en fullständig utbildning att skaffa sig en
utbildning, både i fråga om kompetensförsörjning men även för att ha en väl
fungerade integration i samhället.
I skrivande stund finns det 6 700 personer som har en gymnasial eller eftergymnasial
utbildning som jobbar i yrken som inte kräver någon utbildning alls eller endast en
kort utbildning. För att kunna klara av kompetensförsörjningen måste vi även
uppmuntra till ett livslångt lärande för att kunna få en bra kompetensväxling och
undvika undanträngningseffekter. Det blir även mycket viktigt att motivera de yngre
att påbörja studier. I jämförelse med riket har länet mycket högre andel unga
personer som är arbetslösa.

Af 00009_2.0_(2017-10-11, AF5000)

Om länet inte lyckas att hitta sätt att få till en effektiv integration och att kunna
försörja företag med relevant arbetskraft kan det få stora negativa effekter på länets
utveckling. Dessa effekter är att personer som flyttat till länet väljer att söka sig till
andra arbetsmarknader. Följdeffekten blir att arbetskraftsutbudet minskar och
företag kommer uppleva det ännu svårare att få tag på relevant arbetskraft.
Konsekvensen kan bli att företagen väljer att flytta verksamheten där det finns
personer att anställa.
Sammanfattningsvis så går det mycket bra för länet. Företagen i länet är positiva om
framtiden. För att kunna uppnå en väl fungerade arbetsmarknad i framtiden krävs
kraftfulla insatser för att säkra kompetensförsörjningen. Att motivera personer att
vidareutbilda sig och stimulera ett livslångt lärande blir centralt.
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Bilagor

10.1 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.

Af 00009_2.0_(2017-10-11, AF5000)

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
näringsgren (enligt SNI 2007), arbetsställestorlek[4] och region. Samma urval används

[3]
[4]

Med arbetsställe avses ett företags lokala arbetsplats.
Urvalet är fördelat på följande storleksklasser: 5-9, 10-19, 20-49, 50-99 samt 100- anställda.
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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 473
arbetsställen inom det privata näringslivet i Västernorrlands län och svarsfrekvensen blev
93,8 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 85 offentliga arbetsgivare i urvalet i Västernorrlands län
och svarsfrekvensen uppgick till 100 procent.

10.2 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

Af 00009_2.0_(2017-10-11, AF5000)

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).
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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.

10.3 Bilaga 3 Arbetslöshetens sammansättning
Inskrivna arbetslösa 16-64 år som andel av registerbaserad arbetskraft i respektive grupp, genomsnitt av kvartal 4 2017 och kvartal 1 2018, Västernorrlands län

Utbildning
Kommun

Af 00009_2.0_(2017-10-11, AF5000)

Ånge

Unga
Äldre
Inrikes
18-24 år 55-64 år födda

Utrikes Högst
förfödda
gymnasi
al

Totalt
16-64 år

Kvinnor

Män

9,0

8,8

9,1

16,5

5,7

6,2

39,1

Gymnasial

Eftergymnasi
al

24,9

6,4

7,4

Timrå

6,7

6,7

6,8

11,0

5,2

4,6

26,2

17,0

5,4

4,7

Härnösand

12,0

10,6

13,3

17,1

7,2

5,6

46,5

40,5

8,3

7,3

Sundsvall

7,9

7,3

8,4

11,8

6,7

5,2

27,2

24,2

7,0

4,5

Kramfors

11,2

9,2

13,0

17,9

6,7

6,4

43,1

35,0

6,9

8,2

Sollefteå

10,8

9,1

12,3

15,9

6,7

5,5

43,6

33,6

6,9

6,8

Örnsköldsvik

8,3

7,5

9,1

12,0

6,9

5,5

35,9

24,8

7,2

5,8

Länet

8,8

8,0

9,6

13,2

6,6

5,4

34,3

27,4

7,0

5,5

Riket

7,4

7,0

7,7

9,8

6,4

3,9

21,5

22,7

5,9

4,9

Arbetsmarknadsutsikterna för Västernorrlands 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 december 2018.

Ar b e t s f ör me dlingen
11 3 99 Sto ckholm
Tele fon 07 71-6 0 0 0 0 0
w w w.ar b e t s for me dlingen.s e
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