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Sammanfattning
Högkonjunkturen fortsätter att stärkas
Sedan våren 2017 har den globala ekonomin fortsatt att förbättras. Att den ekonomiska aktiviteten åter är stigande även i flera tillväxtekonomier är viktiga pusselbitar i denna utveckling.
Utvecklingen är således tydligt synkroniserad och för första gången på tio år väntas i år samtliga OECD-länder visa positiv tillväxt. Detta ger även draghjälp till den svenska ekonomi som
nu är inne i en mogen högkonjunktur.

Stor optimism inom länets näringsliv
Konjunkturläget fortsätter således att vara starkt vilket bekräftas av näringslivet i Västmanlands län. Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar visar denna höst på ett starkare förväntningsläge än normal. Störst optimism syns bland företag som är verksamma inom privata
tjänster och inom byggverksamhet. Företrädare för länets industriföretag intar en mer avvaktande hållning men förväntningarna är samtidigt något mer positiva än tidigare. De offentliga
verksamheterna räknar generellt med en oförändrad nivå på sin tjänsteproduktion.

1 100 fler jobb under 2018
Den goda konjunkturutvecklingen och det ökade behovet av arbetskraft gynnar sysselsättningsutvecklingen i Västmanlands län. Flertalet indikatorer pekar på en fortsatt stor efterfrågan på arbetskraft under 2018. Jobbtillväxten väntas bli starkast inom den privata och den offentliga tjänstesektorn. Sammantaget beräknas 1 100 nya jobb växa fram vilket motsvarar en
procentuell sysselsättningsökning på 1,0 procent. Vissa verksamheters möjligheter att utöka
sina personalstyrkor väntas dock begränsas på grund av en fortsatt stor brist på arbetskraft.

Arbetslösheten minskar svagt
Det senaste årens ökade inflöde av nyanlända som omfattas av etableringsuppdraget har nu
börjat avta. Samtidigt fortsätter arbetsmarknadsläget att stärkas vilket innebär fortsatt stora
rekryteringsbehov under prognosperioden. Många inskrivna arbetslösa saknar samtidigt de
kompetenser som arbetsgivarna efterfrågar vilket gör att arbetslösheten blir kvar på en relativt
hög nivå. Antalet inskrivna arbetslösa beräknas mellan sista kvartalet 2017 och samma kvartal
2018 minska med 200 personer. Det innebär att arbetslösheten i slutet av 2018 beräknas summeras till 11 600 personer vilket motsvarar en relativ arbetslöshet på 8,8 procent.

4

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2017
Västmanlands län

Fortsatt stora utmaningar på länets arbetsmarknad
Arbetsförmedlingen står inför tre viktiga utmaningar de närmsta åren:
•

Matchningen till arbete och utbildning

•

Utrikes föddas etablering på arbetsmarknaden

•

Hålla tillbaka långtidsarbetslösheten

En växande andel av de inskrivna arbetslösa har en svag ställning på arbetsmarknaden. Till
dessa räknas inskrivna arbetslösa med högst förgymnasial utbildning, utomeuropeiskt födda,
personer med funktionsnedsättning 1 och arbetslösa i åldrarna 55-64 år. 80 procent av de inskrivna arbetslösa i Västmanlands län ingår i någon av dessa grupper vilket kan jämföras med
rikets andel på 75 procent. Samtidigt är arbetskraftsbristen stor och vissa verksamheter förmår
inte att växa på grund av denna orsak. Detta visar på en obalans mellan utbud och efterfrågan
som riskerar att förvärras framöver.
För att komma till rätta med denna utmaning krävs ett effektivt matchningsarbete som till stor
del innefattar väglednings- och utbildningsinsatser under lång tid framöver. Här är det viktigt
att Arbetsförmedlingen samverkan med kommuner, näringsliv och andra aktörer på arbetsmarknaden intensifieras. Det är också av stor betydelse att arbetsmarknadsutbildningen håller
god kvalité och att den är inriktad mot bristområden på arbetsmarknaden för att underlätta
övergången till arbete. Många inskrivna arbetslösa saknar en fullständig grundskole- eller
gymnasieutbildning. Här fyller den reguljära utbildningen en viktig roll i de fall som arbetsmarknadsutbildningen inte räcker till. Yrkeshögskolan spelar en viktig roll för kompetensförsörjningen när det kommer till bristutbildning på eftergymnasial nivå.
Länets befolkning och arbetskraft ökar tack vare de senaste årens tillskott från utrikesfödda.
Detta möjliggör att även sysselsättningen kan öka och att den regionala tillväxten inte tappar
fart. Men för att detta ska lyckas krävs en flexibel och inkluderande arbetsmarknad som tar till
vara på de lediga resurser som finns att tillgå. Här finns idag en stor outnyttjad resurs på arbetsmarknaden som samtidigt är i behov av en bred variation av olika stödinsatser. Om inte
dessa möjligheter tas till vara nu under rådande högkonjunktur riskeras en situation med ökad
långtidsarbetslöshet och en tillbakahållen regional tillväxt på sikt.

1

Som medför nedsatt arbetsförmåga.
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Konjunkturläget i Västmanlands län
Synkroniserad tillväxt i världsekonomin och högkonjunktur i Sverige
Under de senaste kvartalen har bilden för den globala ekonomin fortsatt att förbättras. Att den
ekonomiska aktiviteten åter är stigande även i flera tillväxtekonomier är viktiga pusselbitar i
denna utveckling. Utvecklingen är således tydligt synkroniserad och för första gången på tio år
väntas i år samtliga OECD-länder visa positiv tillväxt. Under 2017 har även flertalet framåtblickande internationella enkätbaserade förtroendeindikatorer fortsatt att visa styrka vilket
borgar för en bred positiv utveckling av den ekonomiska aktiviteten i världen också under
2018 och 2019. Under 2017 har högkonjunkturen i den svenska ekonomin fortsatt att förstärkas. Aktiviteten i ekonomin fortsätter att vara hög och tillväxten har nu varit god under lång
tid.
Arbetsförmedlingens intervjuundersökning visar på en fortsatt tydlig optimism hos de privata
arbetsgivarna. Såväl arbetsgivare inom de branscher som är mer beroende av den inhemska
efterfrågan som inom de delar som påverkas mer av efterfrågan från utlandet förväntar sig en
fortsatt god efterfrågan på varor och tjänster. Arbetsgivarna har även fortsatt mycket högt
ställda anställningsplaner. Till detta kan läggas att stämningsläget bland hushållen förstärkts
ytterligare. Förutsättningarna för en fortsatt god utveckling av såväl tillväxten i ekonomin som
av sysselsättningen är således goda. Detta innebär även att högkonjunkturen i den svenska
ekonomin fortsätter att mogna under vår prognosperiod.

Mycket starkt förväntningsläge i Västmanlands län
Konjunkturläget i Västmanlands län är starkt och optimismen bland länets företag har tilltagit
i styrka sedan i våras. Arbetsförmedlingens efterfrågeindikator för näringslivet visar denna
höst ett värde på 109 vilket är en bra bit över det normala. Förväntningarna på efterfrågeutvecklingen det närmaste halvåret är positiva inom samtliga näringsgrenar och särskilt inom
privata tjänster samt inom byggverksamhet. Inom industrin är stämningsläget något mer återhållsamt men ligger samtidigt över det genomsnittliga för sektorn. Sammantaget pekar detta
på en fortsatt stor efterfrågan på varor och tjänster och ett fortsatt stort behov av arbetskraft
under prognosperioden.
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Fortsatt stor efterfrågan på arbetskraft
Ytterligare en indikator som belyser arbetsmarknadsläget i länet består i företagens kapacitetsutnyttjande av befintlig personal. Nivån på kapacitetsutnyttjandet anger hur mycket produktionen kan öka innan arbetsstället måste nyrekrytera. I hösten intervjuundersökningar framkom att tre av fyra arbetsställen inom näringslivet nyttjar sin personal nästintill fullt ut vilket
innebär en toppnotering för länet. Utöver näringslivets förväntade efterfrågeutveckling och kapacitetsutnyttjandet utgör antalet nyanmälda lediga platser en indikator för hur arbetskraftsbehovet utvecklar sig. Detta antal ligger alltjämt på en hög nivå vilket tyder på fortsatt stora
rekryteringsbehov 2. Merparten av de tjänster som kommer att tillsättas under prognosperioden avser ersättningsrekryteringar, men det tillkommer även lediga platser tack vare nyrekrytering till verksamheter som expanderar. Sammantaget pekar flertalet indikatorer på en
fortsatt stark efterfrågan på arbetskraft i länet och med det ett ökat antal jobbtillfällen.
Diagrammet på nästa sida visar rekryteringsbehovet uttryckt i nettotal, det vill säga skillnaden
mellan andelen arbetsställen som räknar med en utökad personalstyrka och andelen som räknar med ett minskat antal anställda 3. Nettotalet för hösten 2017 visar på ett historiskt högt
nettotal men som samtidigt ligger något under vårens utfall. Bakom detta ligger en växande
andel arbetsställen som räknar med ett oförändrat antal sysselsatta på ett år sikt. Samtidigt
Arbetsförmedlingen har sett en ökning av antalet nyanmälda lediga platser med ett overifierat bakomliggande rekryteringsbehov. Detta medför att utvecklingen för Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik
avseende lediga platser skall tolkas med försiktighet. Arbetsförmedlingens andel av de lediga platserna
varie-rar över tid och konjunktur. Även annonseringsregler och annonseringskultur förändras över tid.
Syftet med platsannonseringen är primärt att underlätta matchningen på arbetsmarknaden.
3 Arbetsställen som har uppgivit ett oförändrat antal ingår därmed inte i grafiken.
2
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har andelen som räknar med ett minskat antal anställda sjunkit något jämfört med föregående
mätning. Behovet av nyrekryteringar ligger därmed fortfarande över det historiska genomsnittet i länet. Arbetsgivarna räknar även med ett större antal anställda på fem år sikt.

Ytterligare en indikator på arbetsgivarnas behov av arbetskraft återspeglas i antalet lagda varsel. Antalet varsel under perioden januari 2017 – oktober 2017 summerades till totalt 1 190
personer vilket är strax under det genomsnittliga för länet. Både i länet samt i riket som helhet
har varslen främst varit koncentrerade till tillverknings- och verkstadsindustrin som på ett
tydligt sätt är påverkade av ett effektivitets- och rationaliseringstryck. 4

Det är långt ifrån alla varsel som resulterar i faktiska uppsägningar, och av de personer som blir uppsagda går vissa till ett nytt jobb, medan andra påbörjar studier. Vid varsel om mindre än 5 anställda har
arbetsgivaren ingen skyldighet att anmäla varslet till Arbetsförmedlingen.

4
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Prognos över sysselsättning och arbetslöshet
Sysselsättningen fortsätter att öka
Diagrammet nedan visar hur antalet sysselsatta i Västmanlands län har utvecklats det senaste
decenniet. Konjunkturnedgången 2008-2009 slog utmärkande hårt mot tillverkningsindustrin
som då drabbades av omfattande personalnedskärningar. Under dessa två år försvann drygt
4 000 industrijobb och sysselsättningsutvecklingen har därefter varit fortsatt negativ inom
sektorn som helhet. Andra län med en mer varierad branschsammansättning och med större
vikt mot privat tjänstesektor har därför generellt sett haft bättre möjligheter till återhämtning
jämfört med mer industripräglade län. Samtidigt har den tekniska utvecklingen inom industrin drivit fram ett växande behov av bland annat tekniker och ingenjörer för att underhålla
befintlig samt utveckla framtida teknik, vilket är positivt ur ett sysselsättningsperspektiv.
Västmanlands län lämnar ett relativt starkt 2015 bakom sig med ett ökat antal jobb inom både
privata och offentliga tjänster. Den totala sysselsättningen har därmed ökat i obruten trend sedan 2010 under en period av trevande konjunkturåterhämtning. Jobbtillväxten har under
denna period varit särskilt stark inom vård och omsorg samt finansiella verksamheter och företagstjänster.

Det starka konjunkturläget håller i sig och Arbetsförmedlingen gör bedömningen att sysselsättningen fortsätter att öka under prognosperioden. Sysselsättningsutvecklingen inom industrin bedöms dock bli fortsatt svag och sysselsättningen väntas fortsätta minska något under
2018. En underliggande orsak till detta är att industrin är påverkad av ett effektiviseringstryck
och en ökad grad av automatisering. Jobbtillväxten väntas samtidigt bli fortsatt god inom både
privata och offentliga tjänster.
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Sammantaget görs bedömningen att sysselsättningen beräknas öka med 1 400 personer mellan fjärde kvartalet 2016 – 2017 vilket motsvarar en procentuell ökning med 1,2 procent. Det
innebär att vårens bedömning av sysselsättningsprognosen för år 2017 har revideras upp med
100 nya jobb. Mellan fjärde kvartalet 2017 och samma kvartal 2018 beräknas sysselsättningen
öka med ytterligare 1 100 nya jobb vilket motsvarar en ökning på 1,0 procent. Det innebär att
vårens sysselsättningsprognos för 2018 ligger oförändrad. Att sysselsättningsökningen väntas
slå av på takten under 2018 väntas bli en effekt av att många arbetsgivare har svårt att hitta arbetskraft vilket försvårar förutsättningar för expansioner.

Svag minskning av arbetslösheten
Arbetslöshetens utveckling har under de senaste åren dels påverkats av efterfrågefaktorer
såsom konjunktursvängningar, strukturomvandling, rationaliseringstryck, men också av utbudsfaktorer såsom arbetskraftskraftens storlek och arbetslöshetens struktur. Inflödet av inskrivna arbetslösa inom Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag har börjat minska vilket påverkar prognosen för arbetslösheten i länet.
Mellan fjärde kvartalet 2016 och samma kvartal 2017 beräknas arbetslösheten ligga oförändrad för att summeras till 11 800 personer. Det motsvarar en relativ arbetslöshet på 9,0 procent
vilket innebär en revidering nedåt från 9,3 i våras. Mellan sista kvartalet 2017 och 2018 beräknas arbetslösheten minska med 200 personer för att summeras till 11 600 personer. Det innebär en arbetslöshetsnivå i relativa tal på 8,8 procent (att jämföra med vårens prognosvärde på
9,3 procent). Att arbetslösheten inte förmår att minska mer trots ett starkt konjunkturläge beror att en stor andel av de inskrivna arbetslösa saknar de kompetenser eller den utbildning
som arbetsgivarna efterfrågar.
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Stora regionala skillnader
Kartbilderna nedan visar den prognosticerade förändringen av sysselsättningen och den relativa
arbetslösheten i rikets samtliga län vid prognosperiodens slut. Jobbtillväxten väntas främst vara
koncentrerad till rikets södra halva, men samtliga län väntas ha en positiv sysselsättningsutveckling. Starkast jobbtillväxt bedöms tillfalla Västra Götalands län (2,1 procent), följt av Stockholms län (1,9 procent) och Östergötlands län (1,7 procent). Många nya jobb beräknas även tillkomma i Uppsala län, Södermanlands län och Örebro län vilket innebär att en god arbetsmarknadsutveckling för Mälardalsregionen som helhet. I Västmanland väntas sysselsättningen öka
med 1,0 procent mellan sista kvartalet 2017 och samma kvartal 2018. Sysselsättningsökningen
för riket som helhet beräknas uppgå till 1,5 procent under samma period.

Förväntad procentuell sysselsättningsförändring (16-64 år) mellan kvartal 4
2017 och kvartal 4 2018

Inskrivna arbetslösa 16-64 år som andel
av registerbaserad arbetskraft, prognos
kvartal 4 2018
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Prognosen för den relativa arbetslösheten visar på stora skillnader mellan länen. Lägst arbetslöshet i slutet av 2018 väntas i Stockholms län, Uppsala län och Hallands län (samtliga 5,9 procent). Högst arbetslöshet väntas i Gävleborgs län (10,5 procent), Blekinge län (9,9 procent)
följt av Skåne län (9,7 procent). Även i Västmanlands län beräknas arbetslösheten ligga på en
relativt hög nivå i slutet av prognosperioden (8,8 procent) vilket är den femte högsta nivån i
riket. Rikets arbetslöshet väntas samma kvartal uppgå till 7,2 procent.
Arbetslöshetsnivån väntas därmed ligga kvar på höga nivåer i både Västmanlands län samt i
grannlänen Södermanlands län och Gävleborgs län samtidigt som de näraliggande grannlänen
Stockholm och Uppsala beräknas ha den lägsta arbetslöshetsnivån i riket. Utöver konjunkturläget påverkas arbetslöshetsnivån av arbetslöshetens sammansättning, andelen långtidsarbetslösa samt den regionala arbetsmarknadens branschstruktur.
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Näringsgrenar
I Västmanlands län arbetar drygt 112 000 personer. 5 Av dessa är flest yrkesverksamma i
Västerås kommun (61 procent), följt av Köpings kommun (10 procent) och Sala kommun
(7 procent). Figuren nedan visar hur länets förvärvsarbetande fördelar sig i respektive näringsgren. Tillverkningsindustrin utgör en relativt stor andel av arbetsmarknaden i Västmanland jämfört med riket och det enda länet som har en högre andel utgörs av Jönköpings län. Utöver en i övrigt lägre andel sysselsatta inom privata tjänster ligger länets övriga branschandelar i nivå med riket som helhet.

I efterföljande avsnitt redovisas bedömningar för de olika näringsgrenarnas efterfrågeoch sysselsättningsutveckling. Analyserna bygger på svaren från Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar med länets privata och offentliga arbetsgivare som genomfördes
under hösten 2017.

5

SCB, RAMS 2015 (dagbefolkning 16-64 år)
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Jord- och skogsbruk
Jord- och skogsbruk utgör den enskilt minsta näringsgrenen i Västmanland. Endast en
procent av de förvärvsarbetande i länet är verksamma inom detta område. Störst andel
sysselsatta inom jord- och skogsbruk finns i Skinnskattebergs kommun där sju procent
arbetar inom området. Tre av fyra förvärvsarbetande inom sektorn är män och många
verksamheter bedrivs av egenföretagare.
De mest förekommande produktionsdrivna näringarna inom jordbruket utgörs av växtoch nötköttsproduktion 6. Produktionen har i många fall gradvis övergått från småskaliga
enheter till ett färre antal enheter med större kapacitet. Antalet sysselsatta på området
har haft en svag minskning under lång tid som en effekt av strukturomvandlingen inom
sektorn. Sysselsättningen inom jord- och skogsbruk beräknas totalt sett ha en fortsatt
svag minskning under prognosperioden. Majoriteten av pensionsavgångar som sker inom
de närmsta fem åren räknar arbetsgivarna att ersättningsrekrytera till med personer som
har liknande kompetens som de som slutar. I Västmanlands län har arbetsgivarna denna
höst haft särskilt svårt att hitta skogsmaskinförare.
I Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar hösten 2017 rapporterar jord- och skogsföretagen även om en stark produktionsutveckling det senaste halvåret som ligger över
det genomsnittliga för säsongen. Förväntningarna för kommande halvåret ligger också
över det säsongsmässiga genomsnittet för mätperioden.
I Lantbrukarbarometern från hösten 2017 noteras för första gången på tio år ett positivt
lönsamhetsindex bland rikets lantbrukare totalt sett 7. Samtidigt framkommer stora skillnader i lönsamhet mellan olika produktionsslag. Inom växtodling, vilket tidigare nämnts
är den vanligaste produktionsgrenen i Västmanland, upplevs lönsamheten fortfarande
vara negativ medan gris- och nötköttsproduktion uppvisar positiva lönsamhetssiffror. Ett
ökat konkurrenstryck från utlandet har tidigare medfört en vikande lönsamhet för bland
annat mjölkproducerande enheter, som nu dock upplever ett positivt lönsamhetsindex för
första gången på mycket länge. Mjölkproducenterna räknar även med en ännu starkare
lönsamhetsutveckling under 2018.

6
7

LRFs medlemsregister Västmanland, 2016
LRF Konsult, Swedbank och sparbankerna, Lantbrukarbarometern, 2017
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Industri
Arbetsmarknaden i Västmanland kännetecknas av en relativt stor andel tillverkningsindustri som omfattar alltifrån globalt etablerade tillverkningsföretag till små och medelstora verkstadsindustrier. Strukturomvandlingen har under de senaste decennierna lett
till ett ökat fokus på forskning och utveckling där många världsledande industriföretag
med etablering i länet ligger i framkant. Automation, energi och järnväg utgör styrkeområdena för länet och en stor del av det som produceras i Västmanland exporteras till utlandet.
Inom industrin (inklusive utvinning, energiförsörjning och miljöverksamhet) arbetar
drygt 23 000 personer, vilket motsvarar 21 procent av samtliga förvärvsarbetande i länet.
Det är en hög andel jämfört med rikets 13 procent. De flesta industrijobben återfinns i
delbranscherna maskintillverkning (28 procent), följt av transportmedelsindustrin och
metallindustrin (båda 20 procent). Av de som arbetar inom industrin är 76 procent män.
I Västmanlands län utgör Fagersta, Surahammars och Skinnskattebergs kommun de mest
industripräglade orterna. Den enda kommunen som har en lägre andel industrisysselsatta
jämfört med genomsnittet i riket är Sala kommun som i stället kännetecknas av länets
högsta andel verksamma inom offentlig sektor.

Något starkare stämningsläge
Under åren 2011 – 2013 var förväntningsläget svagt inom industrin. Efter det har stämningsläget förbättrats men ligger fortfarande lägre än innan finanskrisen. Höstens dialoger med länets industriföreträdare visar på en något stärkt optimism jämfört med i våras
och ett förväntningsläge över det genomsnittliga. Förväntningarna är överlag starkast
bland arbetsställen av mindre storleksklass. Sammantaget ligger dock nettotalet under rikets denna höst.
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Sysselsättningen inom industrin har sammantaget haft en svag utveckling det senaste decenniet. Faktorer såsom strukturomvandling, ökad internationell konkurrens och effektiviseringstryck har påverkat både produktionssätt och personalbehov. Digitaliseringen är
det som driver mycket av teknikutvecklingen på området vilket påverkar arbetsgivarnas
efterfrågan på kompetenser. Mellan åren 2007 och 2015 har cirka 5 000 industrijobb försvunnit och merparten av nedgången är relaterad till kraftiga rationaliseringar i samband
med finanskrisen.
Industriföretagens anställningsplaner är återhållsamma denna höst och sysselsättningen
beräknas minska svagt under 2018. Det beror främst på strukturförändringar och ett växande inslag av automatiserade produktionsprocesser som kräver mindre personal. Samtidigt som sysselsättningen sammantaget har minskat inom näringen de senaste sju åren
har andelen företag som har upplevt arbetskraftsbrist vid rekrytering legat på en hög nivå.
Detta hänger samman med en rad olika faktorer såsom stora pensionsavgångar, ett generellt svagt intresse för den industritekniska utbildningen på gymnasiet samt ökade kompetenskrav. I höstens mätning uppgav 37 procent av arbetsställena att de haft svårt att
hitta arbetskraft. Maskinställare och maskinoperatörer samt svetsare är exempel på yrkesgrupper som industribranschen har haft svårt att rekrytera den senaste tiden. De flesta
som går i pension de närmsta åren väntas bli ersatta av personer med liknande kompetens. Samtidigt väntas nära var tredje avgång inte behöva ersättas på grund av ny teknik,
rationaliseringar eller omorganiseringar.
Kapacitetsutnyttjandet är högt inom industrin som lever under ständig prispress och internationell konkurrens. Höstens intervjuer visar att 68 procent av arbetsställena inom
industrin nyttjar personalresurserna nästan fullt ut, det vill säga att de kan öka produktionen med högst tio procent innan nyanställningar måste ske. Det innebär att kapacitetsutnyttjandet därmed har ökat med 4 procentenheter sedan hösten 2016.
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Byggverksamhet
Inom bygg- och anläggning arbetar 8 000 personer i Västmanlands län vilket motsvarar 7
procent av samtliga förvärvsarbetande. Det är i nivå med rikets andel. Sex av länets tio
kommuner har en lägre andel sysselsatta jämfört med riket. Byggsektorn uppvisar en tydlig mansdominans med en representation som uppgår till 91 procent av samtliga sysselsatta. Denna näringsgren är till stor del säsongsberoende men efterfrågeläget varierar
även i hög grad med konjunkturutvecklingen och delvis även med den demografiska utvecklingen.

Fortsatt starkt förväntningsläge inom bygg
Optimismen består inom byggsektorn som denna höst väntar sig en fortsatt starkt efterfrågeutveckling inför kommande halvår. Kapacitetsutnyttjandet är rekordhögt denna höst
och 96 procent av byggföretagen i länet uppger att de kan öka produktionen med max 010 procent innan de måste nyrekrytera. Hälften av byggföretagen i Arbetsförmedlingens
intervjuundersökningar rapporterar att de inte kan öka produktionsvolymen över huvud
taget utan att behöva rekrytera mer personal.
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Sysselsättningen inom bygg- och anläggning har ökat med i genomsnitt en procent sedan
2007. Under prognosperioden beräknas sysselsättningen öka något starkare än tidigare
som en effekt av det stärkta konjunkturläget och ett växande behov av nybyggnationer.
Men för att byggföretagen ska lyckas expandera förutsätts det att de lyckas hitta den arbetskraft som efterfrågas. I höstens mätningar framkom att 52 procent av företagen hade
svårt att hitta arbetskraft i samband med rekrytering vilket är en toppnotering. Bristen på
arbetskraft håller därmed tillbaka byggföretagens förutsättningar att rekrytera på ett tydligare sätt än tidigare. Exempel på yrken som har varit svårrekryterade är anläggningsmaskinförare, betongarbetare och murare.
På fem års sikt räknar 45 procent av byggföretagen med ett större antal sysselsatta jämfört med idag. Majoriteten av de som lämnar för att gå i pension kommer att ersättas och
dessa förväntas i huvudsak ha liknande kompetens som de som slutar.
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Privata tjänster
Privata tjänstesektorn utgör den enskilt största näringsgrenen i länet som sysselsätter
cirka 41 000 personer eller 37 procent av samtliga förvärvsarbetande. Det innebär samtidigt att den utgör en relativt liten andel av branschsammansättningen jämfört med riket
på 45 procent vilket blir tydligt i diagrammet nedan. Västerås är den i särklass mest tjänsteintensiva kommunen i Västmanlands län. Dock når ingen av kommunerna i länet upp
till den genomsnittliga andelen i riket.
Inom privata tjänster ingår en rad olika verksamhetsområden såsom handel, finansiella
verksamheter och företagstjänster, transport, hotell och restaurang samt personliga och
kulturella tjänster, med mera. Handel samt finansiella verksamheter och företagstjänster
upptar de enskilt största undergrupperna inom sektorn. Det innebär att denna näring i
hög grad är beroende av både köpstarka och konsumtionsvilliga hushåll men även efterfrågan från andra branscher med nära koppling till tjänstesektorn, exempelvis tillverkningsindustrin.

Stärkta förväntningar inom privata tjänster
Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar med länets privata tjänstesektor visar fortsatt optimism som successivt har stärkts sedan hösten 2016. Sammantaget är stämningsläget i länet till och med bättre i länet jämfört med rikssnittet. Även på 6-12 månaders sikt
räknar arbetsgivarna med en ökad efterfrågan. Kapacitetsutnyttjandet av befintlig personal når denna höst en rekordnivå på 70 procent av arbetsställena inom den privata tjänstesektorn. Anställningsplanerna är positiva inför 2018 och sysselsättningen bedöms fortsätta öka under prognosperioden. Arbetsgivarna planerar även med större personalstyrkor på fem års sikt. Var fjärde pensionsavgång under samma period väntas dock inte behöva ersättas på grund av ny teknik, rationaliseringar eller någon annan form av verk-
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samhetsutveckling. Inom området information och kommunikation rör det sig om varannan pensionsavgång som inte planeras att ersättas av samma anledning. Detta visar på att
strukturomvandlingen har en varierande påverkansgrad inom olika sektorer beroende på
vad som är möjligt att effektivisera och automatisera.

Fortsatt god utveckling för handeln
Handeln omfattar verksamheter inom både detaljhandel, partihandel samt handel med
och reparation av motorfordon. Denna näringsgren sysselsätter nära 13 000 personer vilket motsvarar 11 procent av samtliga förvärvsarbetande. Antalet anställda har inte ökat
sedan 2007 vilket främst beror på effektiviseringar inom detaljhandeln. Handeln påverkas i allt större utsträckning av digitaliseringen som har medfört en ökad e-handel.
I Västmanlands län är detalj- och fackhandeln starkt koncentrerad till Västerås där stora
affärscentrum såsom Erikslunds Shopping Center och Hälla Shopping finns etablerade.
Men här bedrivs också partihandel då livsmedelsindustrin håller stora lager på orten. Efterfrågeutvecklingen inom handeln är i hög grad beroende av hushållens ekonomi och
köpvilja. Samtidigt konkurrerar denna näring delvis med hotell- och restaurangsektorn.
Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar med företrädare för handeln visar denna
höst på att företagen lämnar ett starkt halvår bakom sig med en ökad efterfrågan, samt att
förväntningarna på kommande sex månader är ännu starkare. Detaljhandelns försäljningsstatistik för riket som helhet visar också på stark försäljningsutveckling för år 2017. 8
Arbetsgivarna i länet rapporterar samtidigt om ett kapacitetsutnyttjande strax under det
genomsnittliga för höstmätningarna.

8

SCB, detaljhandelns försäljningsvolym, oktober 2017
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Transport
Transportnäringen sysselsätter nära 5 000 personer i länet vilket motsvarar 4 procent av
samtliga förvärvsarbetande. Här ingår både transport- och magasineringsföretag samt
post- och kurirverksamheter. Åtta av tio av de förvärvsarbetande inom transportområdet
är män. Sysselsättningsutvecklingen inom transport har sedan 2007 legat på genomsnittliga 0,7 procent med en stor nedgång under finanskrisen 2008-2009 och ytterligare en
tillbakagång under 2014 då antalet jobb minskade inom främst post- och kurirverksamhet. Transportsektorn, och i synnerhet varutransportsidan, är till stor del beroende av
marknadsutvecklingen inom andra branscher såsom handeln, tillverknings- och byggindustrin. I takt med att befolkningen växer i länet har persontransporterna ökat. I Västmanland sker också många godstransporter med en slutdestination utanför länet. Denna
andel uppgick till 58 procent under år 2016 9.
Höstens intervjuundersökningar med länets transportföretag visar på ett stärkt förväntningsläge som ligger över det normala. Samtidigt rapporterar allt fler arbetsgivare arbetskraftsbrist som nu omfattar mer än hälften av företagen. Arbetsgivarna har haft särskilt
svårt att hitta lastbilsförare och bussförare vid rekrytering.

Hotell och restaurang samt personliga och kulturella tjänster
Näringsgrenen hotell- och restaurang samt personliga och kulturella tjänster har haft en
mycket god marknadsutveckling de senaste åren och har till stor del dragit nytta av den
goda konjunkturutvecklingen samt konsumtionsvilliga hushåll. Arbetsgivarna inom näringsgrenen som helhet förväntar sig en normalstark efterfrågeutveckling för kommande
sex månader. Två av tre arbetsställen rapporterar denna höst om ett nära fullt ut kapacitetsutnyttjandet av befintlig personal vilket är en historisk hög andel.
Området hotell- och restaurangverksamheten kännetecknas normalt av en hög personalomsättning och många ungdomar hittar sitt första jobb inom denna sektor liksom inom
handeln. Den genomsnittlig jobbtillväxt har legat på 2,4 procent sedan 2007. Inom denna
näring arbetar totalt 3 procent av samtliga sysselsatta i länet. Turismen i Västmanlands
län gynnar också denna bransch som helhet. Antalet gästnätter har hittills legat högre under 2017 jämfört med året innan. Besökare från Tyskland, Norge och Finland har under
lång tid toppat besöksstatistiken för utländska turister i länet 10. Antalet jobb beräknas
även bli fler under 2018 som en effekt en fortsatt stor efterfrågan.
Exempel på verksamhetsinriktningar inom personliga och kulturella tjänster utgörs av
kultur, nöjen, skönhetsvård och sport. Sysselsättningsökningen har sedan 2007 legat på
genomsnittliga 0,7 procent och sysselsättningsutvecklingen väntas bli försiktigt positiv
under prognosperioden.

9

Trafikanalys, 2017
Tillväxtverket och SCB
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Offentliga tjänster
Drygt var tredje förvärvsarbetande i länet är verksam inom den offentliga tjänstesektorn
vilket gör denna näringsgren till den näst största. Här ingår verksamheter som drivs av
både offentliga huvudmän (kommuner, stat och landsting) samt privata uppdragsgivare.
Offentliga tjänster består av tre delområden – vård och omsorg, utbildning samt offentlig
förvaltning. Tjänsteproduktionen påverkas i hög utsträckning av faktorer såsom befolkningsutveckling, skatteunderlagets storlek samt politiska beslut. Andelen sysselsatta
inom offentliga tjänster är förhållandevis jämnt fördelad över länets tio kommuner. Endast fyra av länets kommuner har en förvärvsandel som är lägre än riksgenomsnittet.

I höstens dialoger med företrädare för de offentliga verksamheterna framkom att majoriteten av arbetsställen räknar med en oförändrad tjänsteproduktion kommande sex månader samtidigt som andelen som räknar med en ökad produktion har ökat något jämfört
med hösten 2016. De offentliga arbetsgivarnas anställningsplaner är positiva och det är
fler arbetsställen som räknar med ett ökat antal anställda jämfört med antalet som räknar
med ett färre antal anställda under prognosperioden. Så även på fem års sikt. Samtidigt
begränsar arbetskraftsbristen arbetsgivarnas möjligheter att rekrytera. Majoriteten av de
pensionsavgångar som kommer att ske de närmsta fem åren väntas ersättas med personer
som har samma kompetenser som de som slutar. Var femte pensionsavgångar planeras
ersättas med personer som har högre utbildning eller kompetens.
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Vård och omsorg
Vård och omsorg innefattar primär- och slutenvård, tandvård, samt äldre- och handikappomsorg. Inom denna sektor arbetar drygt 20 000 personer varav 83 procent är kvinnor.
Många nya jobb har tillkommit de senaste åren och sysselsättningsökningen har i snitt legat på starka 1,8 procent sedan 2007. Antalet sysselsatta beräknas fortsätta öka under
prognosperioden. Sju av tio arbetsställen har samtidigt upplevt arbetskraftsbrist vid rekrytering det senaste halvåret. Yrken som har varit svårrekryterade utgörs av sjuksköterskor, undersköterskor och vårdbiträden. I höstens intervjuundersökningar framkom att
offentliga vård- och omsorgsarbetsgivare överlag väntar sig en oförändrad tjänsteproduktionsutveckling inför det kommande året. Det ska samtidigt ses i ljuset av att tjänsteproduktionen vid tidigare intervjuomgångar gradvis har ökat och att eventuella ytterligare
ökningar sker från en redan hög nivå.

Utbildning
Utbildningsområdet omfattar förskoleverksamheter, grund- och gymnasieskola, universitet och högskola, vuxenutbildning samt folkhögskola. Nära 12 000 personer i Västmanlands län är sysselsatta inom utbildningsväsendet varav 77 procent är kvinnor. Växande
barnkullar i både förskolan och den tidiga grundskolan håller uppe behovet av nyrekryteringar. Det kommer på sikt innebära ett ökat tryck på gymnasieskolan, samtidigt som
många lärare och pedagoger går i pension de närmsta åren. Förskolorna signalerar likt tidigare om en påtaglig brist på förskollärare och pedagoger. Kommunernas ambition att
öka andelen pedagogiskt utbildade i kombination med ett mycket begränsat utbud är orsaken till bristsituationen. Grundskollärare och lärare i yrkesämnen är också exempel på
yrken som arbetsgivarna har haft svårt att hitta vid rekrytering.

Offentlig förvaltning
Området offentlig förvaltning omfattar ett stort inslag av administrativa verksamheter
som både är kommun-, stats- och landstingsdrivna verksamheter, men även försvar.
Sysselsättningsutvecklingen har legat på genomsnittliga 1 procent sedan 2007. I höstens
intervjuundersökningar framkom att tjänsteproduktionen väntas öka under prognosperioden med tyngdpunkt på statliga verksamheter.
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Befolkning och arbetskraft
Befolkningen i Västmanlands län har ökat under lång tid. Bakom de senaste årens tillskott ligger ett positivt inflyttningsnetto som kan härledas till ökad migration. Länsbefolkningen i Västmanland har de senaste tio åren växt med drygt 18 000 personer för att i
slutet av år 2016 summeras till 268 000 personer. Det har inneburit en genomsnittlig befolkningsökning på 0,7 procent det senaste decenniet. Av dessa är 161 000 personer i åldersspannet 16-64 år (aktiva åldrarna). Befolkningsökningen i åldrarna 16-64 år har under samma period uppgått till 0,2 procent, det vill säga ökningen har inte varit lika stark
som ökningstakten för hela befolkningen. Detta visar på en stor demografisk utmaning
som Västmanland län står inför med en växande andel äldre och yngre i befolkningen
som ska försörjas av en minskade andel i aktiva åldrar.
Diagrammen nedan visar den totala befolkningsutvecklingen uppdelat på olika åldersgrupper i länet och riket. Andelen i aktiva åldrar har haft en stadig nedgång de senaste tio
åren i Västmanlands län. Samma utveckling har varit gällande i riket som helhet, men
minskningen har varit något starkare i Västmanlands län där denna andel uppgick till 60
procent år 2016, vilket är två procentenheter lägre än rikets andel.

Diagrammet på nästa sida visar hur befolkningsförändringen fördelar sig efter födelseregion inom detta åldersspann. Det senaste decenniet har utrikesfödda stått för hela tillskottet i den aktiva befolkningen då antalet inrikes födda under samma period har minskat. SCB:s senaste befolkningsprognos pekar på att denna trend kommer att hålla i sig
fram till och med år 2030.
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De utrikes födda i länet har som grupp en mer fördelaktig åldersstruktur ur ett demografiskt perspektiv, det vill säga en större andel i aktiv åldrar utgörs av personer i aktiva
åldrar. Denna andel har legat stabilt på kring 70 procent det senaste decenniet. Skulle utrikes födda räknas bort från befolkningsstatistiken så skulle andelen i aktiva åldrar vara
nere på knappt 58 procent i länet.

Fler i arbetskraften och ökad sysselsättning
Utrikes födda har inte bara stått för ökningen i den aktiva befolkningen de senaste åren
utan också för nära hela tillskottet i arbetskraften under samma period. 11 Den inrikes
födda arbetskraften har inte haft kapacitet att öka på grund av ett krympande befolkningsunderlag. Det hade varit teoretiskt möjligt att den inrikes födda befolkningen skulle
kunnat öka genom inflyttning från andra län, men de flesta andra regioner i landet befinner sig i samma situation med en krympande inhemsk befolkning i aktiva åldrar. Här fylller därmed utrikes födda en viktig roll genom att fylla på i arbetskraften, vilket även möjliggör att sysselsättningen kan öka. Tre av fyra nya jobb i länet har gått till utrikes födda
det senaste decenniet. Sedan år 2007 har antalet utrikes födda ökat med drygt 8 000 personer i arbetskraften samtidigt som antalet inrikes födda ökat med endast 100 personer.
Samtidigt finns det skillnader i arbetskraftsdeltagandet mellan inrikes- och utrikes födda,
det vill säga andelen i arbetskraften i relation till befolkningen. År 2015 uppgick arbetskraftsdeltagandet för inrikes födda till 81 procent att jämföra med utrikes födda på 71 procent. Det finns även skillnader mellan könen i länet. Männens arbetskraftsdeltagande
uppgick år 2015 till 81 procent vilket är högre än kvinnornas andel på 77 procent. Inom

Till arbetskraften räknas antalet sysselsatta i nattbefolkningen och inskrivna arbetslösa. Personer i
arbete med stöd, exempelvis lönebidragsanställningar och nystarts- samt instegsjobb, inkluderas i
gruppen sysselsatta.

11
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gruppen utrikes födda är skillnaden i arbetskraftsdeltagande än mer påtagligt. Deltagandet för män summerades till 75 procent och kvinnornas till 67 procent.

Utbildning
De flesta av de lediga jobben kräver idag minst en gymnasial utbildning. Befolkningens
utbildningsnivå i Västmanlands län är samtidigt lägre än riksgenomsnittet. Av länsbefolkningen i åldersintervallet 25-64 år har 21 procent en eftergymnasial utbildning på tre år
eller mer vilket kan jämföras med riksgenomsnittet på 25 procent. Bryts siffrorna ned på
kön framgår att kvinnor generellt har en högre utbildningsnivå än män. 26 procent av länets kvinnor är högutbildade jämfört med männens andel på 16 procent. Jämförs däremot inrikes föddas utbildningsnivå med utrikes födda syns inte lika stora skillnader. Andelen högutbildade bland inrikes födda uppgick till 21 procent och bland utrikes födda till
20 procent. Skillnaderna mellan inrikes och utrikesfödda är istället mer tydliga på de
lägre utbildningsnivåerna. Bland inrikes födda uppgick andelen med högst en 2-årig gymnasieutbildning till 37 procent, att jämföra med utrikes födda på 48 procent.
Andelen studerande i länet som påbörjat högskolestudier vid 24 års ålder uppgår till 39
procent. Det är en lägre övergångsfrekvens jämfört med riksgenomsnittet på 43 procent.
Samtidigt är skillnaderna stora mellan könen i länet då kvinnornas andel uppgick till 46
procent och männens till 33 procent. 12 Mälardalens högskola, med campus i Västerås och
Eskilstuna spelar en viktig roll för regionens framtida kompetensförsörjning. Socionomprogrammet, sjuksköterskeprogrammet och beteendevetenskapliga program var de program som hade flest sökande till höstterminen 2017.

12

Universitetskanslersämbetet, 2016
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Fler pendlar ut än in till länet
De senaste årens investeringar i infrastruktur har stärkt kommunikationsnätet i Västmanland. Det är positivt då arbetspendlingen utgör en förutsättning för att länets kompetensförsörjning och tillväxtpotential ska kunna tillgodoses. Under 2015 hade Västmanlands
län en nettoutpendling på drygt 3 500 pendlare (i åldrarna 16-64 år) vilket innebär en liten ökning jämfört med året innan. Cirka 11 350 personer pendlade in till länet och
14 850 pendlade ut från länet. Den totala inpendlingen (i alla åldrar) var störst från Uppsala län, följt av Södermanlands län, och Stockholms län. Utpendlingen var störst till
Stockholms län, Södermanlands län och Uppsala län. 13

13

SCB 2015
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Inskrivna arbetslösa vid Arbetsförmedlingen
Arbetslösheten påverkas inte bara av konjunkturutvecklingen. Även faktorer såsom arbetskraftens storlek och dess utbildningsnivå samt andelen personer med långa tider i arbetslöshet påverkar. Arbetslösheten i Västmanlands län har sedan mitten av 1990-talet
genomgående legat på en högre nivå än riksgenomsnittet.

Arbetslöshetens utveckling
I samband med finanskrisen 2008-2009 steg arbetslösheten brant i hela riket. För Västmanlands del innebar konjunkturnedgången en större procentuell minskning av antalet
jobb jämfört med snittet i riket. I samband med detta ökade också gapet mellan arbetslösheten i länet och riket – en nivåskillnad som består fram till idag.

Skillnaden i arbetslöshet mellan länet och riket uppgick i oktober 2017 till 1,7 procentenheter. I slutet av samma månad var 11 700 personer inskrivna som arbetslösa i Västmanlands län, vilket motsvarar en relativ arbetslöshet på 9,2 procent. Av de inskrivna arbetslösa var 5 400 kvinnor och 6 300 män. I riket som helhet uppgick arbetslösheten till 7,4
procent av den registerbaserade arbetskraften vilket innebär en något minskad arbetslöshet. Lägst var arbetslösheten i Uppsala län (5,9 procent), Västerbottens län (6,0 procent)
och Stockholms län (6,1 procent). Högst arbetslöshet hade Gävleborgs län (10,4) följt av
Södermanlands län (10,3 procent) och Blekinge län (10,0 procent). Västmanlands län
hade denna månad rikets femte högsta arbetslöshet.
Inflödet av nyanlända arbetssökande genom etableringsuppdraget har sedan årsskiftet
2016/2017 haft en minskande trend samtidigt som antalet som lämnat har ökat de tre
senaste månaderna. Det innebär att det totala antalet inskrivna arbetslösa inom etableringen nu är tillbaka på samma nivå som i oktober 2016. En positiv tendens består också i
att antalet personer som är anställda med extratjänster har ökat tydligt det senaste året.
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Målgrupperna för dessa anställningsformer utgörs av nyanlända och arbetssökande som
varit arbetslösa under en längre tid. Syftet är att sänka trösklarna för dessa arbetssökande
till anställning inom välfärden samt hos kommunala och statliga verksamheter.

Arbetslöshetens sammansättning
Tabellen nedan visar hur den genomsnittliga arbetslöshetsnivån i länet varierar mellan
olika grupper av inskrivna arbetslösa i relation till den registerbaserade arbetskraften.
Mellan det andra och tredje kvartalet 2017 uppgick arbetslösheten för totalen inskrivna
arbetslösa till 9,1 procent. Arbetslöshetsnivån har därmed under dessa kvartal legat på en
oförändrad nivå jämfört med samma period året innan. Så även i riket där arbetslösheten
har legat stilla på 7,4 procent. Bryts förändringstalen ner på kön så framgår att arbetslöshetsnivån i Västmanlands län ökat med 0,3 procentandelar för kvinnor och samtidigt
minskat lika mycket för män.

Arbetslösheten för personer i länet som saknar en avklarad gymnasial utbildning är utmärkande hög - 29,2 procent av den registerbaserade arbetskraften. Denna grupp av inskrivna arbetslösa skiljer sig även mest i nivå jämfört med riksgenomsnittet. För gymnasialt utbildade uppgick arbetslösheten till 6,7 procent och bland inskrivna med en eftergymnasial utbildning summerades arbetslösheten till 5,7 procent. Detta visar på att den
största tudelningen på arbetsmarknaden består i de som har respektive inte har en avklarad gymnasial utbildning. Utrikes födda utgör en stor del i gruppen som saknar gymnasial
utbildning (75 procent). Samtidigt utgör utrikes födda en större andel av de inskrivna arbetslösa som har en eftergymnasial utbildning (63 procent) jämfört med inrikes födda.
Arbetslösheten för inrikes födda är nere på mycket låga nivåer, där råder nu nära full
sysselsättning.
Utöver förgymnasialt utbildade och utrikes födda har gruppen unga inskrivna arbetslösa
mellan 18-24 år en relativt hög arbetslöshet. De flesta unga befinner sig i en etableringsfas
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på arbetsmarknaden och saknar därmed i större utsträckning ett kontaktnät och erfarenhet jämfört med äldre. Det är därför vanligt för unga att pendla mellan olika kortare anställningar och kortare tider i arbetslöshet. Störst hinder möter de ungdomar som saknar
en gymnasial utbildning (37 procent av samtliga unga inskrivna arbetslösa i länet under
oktober 2017) samt nyanlända unga som till en början saknar kunskaper i svenska språket. Ungdomsarbetslösheten har totalt sett sjunkit med 1,8 procentenheter i Västmanlands län för att uppgå till 13,0 procent av arbetskraften. Detta kan jämföras med ungdomsarbetslösheten i riket som helhet som under samma period har minskat med 1,2
procentenheter till 10,1 procent.

Fler med långa arbetslöshetstider
Diagrammet nedan visar hur antalet inskrivna arbetslösa fördelar sig på olika arbetslöshetstider. Den blå linjen, som avser gruppen arbetslösa med kortast inskrivningstid, varierar normalt med konjunkturutvecklingen i högre grad än för övriga grupper. Vid konjunkturförsvagningar ökar normalt antalet inskrivna i denna grupp, men det är samtidigt
personer med kortare inskrivningstider som har lättast att bryta arbetslösheten oavsett
konjunkturläge. Den nu pågående trendmässiga minskningen av inskrivna arbetslösa
med kortare tider beror dels på ett minskat inflöde av nyinskrivna i etableringen men
också av ett starkt arbetsmarknadsläge. Samtidigt finns ett flöde mellan denna grupp och
gruppen med inskrivningstider mellan 6-12 månader för de som inte lyckas komma ut i
jobb under det första halvåret.

I slutet av oktober uppgick det totala antalet inskrivna som varit arbetslösa i 12 månader
eller mer till 5 400 personer vilket motsvarar 46 procent av det totala antalet inskrivna
arbetslösa. Jämfört med samma månad året innan har detta antal ökat med 270 personer
eller 5 procent vilket visar att många inskrivna arbetslösa, trots en mycket god konjunktur, inte förmår bryta sin arbetslöshet. Ju längre tid en person går arbetslös desto svårare
blir det i regel för denna att bryta arbetslösheten. En faktor som förenar många av de med
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längre inskrivningstider är att de har kortare utbildning än andra. 43 procent av dessa
saknar en avklarad gymnasieutbildning vilket mer eller mindre är ett grundkrav på dagens arbetsmarknad. För vissa andra arbetssökande kan hindret bestå i att de har en utbildning som inte efterfrågas.

Fortsatt kärv arbetsmarknad för många inskrivna arbetslösa
Arbetsförmedlingens har de senaste åren fått ett breddat uppdrag, främst på grund av
sjukförsäkringsreformen och etableringsuppdraget 14. Detta påverkar inflödet av antalet
arbetslösa samt arbetslöshetens sammansättning. Ett ökat antal av de inskrivna arbetslösa tillhör grupper som normalt sett har svårare att få arbete och därmed löper risk för
långa tider i arbetslöshet. Arbetsförmedlingen har i detta avseende identifierat fyra grupper av arbetslösa som tenderar att möta större hinder än andra på arbetsmarknaden. Till
dessa grupper räknas inskrivna arbetslösa:
•

med högst förgymnasial utbildning

•

med en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga

•

som är utomeuropeiskt födda

•

i åldrarna 55-64 år

Många av dessa arbetssökande har även svårt att få arbete under perioder då konjunkturen är stark, som nu. Samtidigt är det viktigt att understryka att det inom varje grupp
finns en individuell variation där chansen till jobb skiljer sig från individ till individ. Diagrammet på nästa sida visar hur arbetslösheten har utvecklats för inskrivna arbetslösa
med utsatt ställning på arbetsmarknaden jämfört med övriga inskrivna arbetslösa. De
senaste årens ökande antal i utsatt ställning beror främst på ett ökat inflöde av nyanlända
som omfattas av Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag. Inflödet i etableringsuppdraget har nu börjat minska vilket gör att gruppen med utsatt ställning i nuläget ser ut att ha
kulminerat. Samtidigt har gruppen övriga inskrivna arbetslösa minskat ännu mer vilket
gör att andelen med utsatt ställning gradvis har växt.
I oktober 2017 uppgick antalet med utsatt ställning på arbetsmarknaden till 9 300 personer, att jämföra med samma månad året innan på 8 900. Av dessa var 4 300 kvinnor och
5 000 män. Andelen med utsatt ställning i Västmanlands län ha de senaste tolv månaderna ökat från 76 procent till 80 procent av samtliga inskrivna arbetslösa, att jämföra
med rikets andel som ökat från 73 procent till 75 procent. Samtidigt är gruppen övriga inskrivna arbetslösa nu antalsmässigt lägre än perioden strax innan finanskrisen bröt ut.

14 Sedan den 1:a december 2010 har Arbetsförmedlingen ett utökat och samordnande ansvar för etableringsinsatser för nyanlända flyktingar och deras anhöriga
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När arbetslöshetsstatistik över inskrivna arbetslösa med utsatt ställning bryts ner på delgrupper framträder vissa skillnader. Antalet utomeuropeiskt födda samt högst förgymnasialt utbildade är nu inne i en minskande trend. Övriga två delgrupper, arbetslösa med
funktionsnedsättning samt äldre i åldrarna 55-64 år, ökar samtidigt något.

Arbetslösa med högst förgymnasial utbildning
Arbetsmarknaden är idag till stora delar kunskapsintensiv. Det innebär att arbetsgivarna i
regel söker personer med en avklarad gymnasial eller en eftergymnasial utbildning. Jäm-
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förs den relativa arbetslösheten för personer med olika utbildningsbakgrunder syns tydliga nivåskillnader bland de inskrivna arbetslösa. 15 Antalet inskrivna arbetslösa som saknar en avklarad gymnasial utbildning har ökat trendmässigt sedan 2015 för att nu i slutet
av 2017 ser ut att bromsa in. I oktober 2017 omfattade denna grupp totalt 4 600 inskrivna
arbetslösa, varav 2 100 kvinnor och 2 500 män. Denna grupp utgör 40 procent av samtliga inskrivna arbetslösa vilket är 5 procentenheter högre än i riket. Av dessa saknar dessutom mer än hälften, 2 500 personer, en avklarad grundskoleutbildning i Västmanlands
län.
Unga inskrivna arbetslösa mellan 20-24 år som saknar en fullständig gymnasieutbildning
kan erbjudas ett så kallat utbildningskontrakt. Det är ett avtal mellan den sökande, Arbetsförmedlingen och kommunen som syftar till att personen i fråga ska fullfölja sina studier hos den kommunala vuxenutbildningen, alternativt på folkhögskola. Från och med
juli i år finns det även en möjligheter för personer som saknar en avklarad grundskole- eller gymnasieutbildning, att få ett studiestartstöd. Stödet syftar till att arbetslösa som saknar gymnasiekompetens ska kunna komma igång med studier på Komvux och folkhögskola utan att själva behöva finansiera studierna.

Utomeuropeiskt födda
Den grupp av inskrivna arbetslösa som har ökat mest och som utgör den största numerären är utomeuropeiskt födda. I oktober 2017 summerades antalet till cirka 6 100 personer, varav 2 800 kvinnor och 3 300 män. Ökningen för denna grupp har sin förklaring i
ett successivt växande antal asylsökande som med tiden har beviljats arbets- och uppehållstillstånd och som omfattas av Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag. Då inflödet i
etableringen har börjats mattats av medför det att den trendmässiga ökningen av gruppen
utomeuropiskt födda därmed bromsar in just nu 16. Många av de nyanlända har initialt
svårt att få arbete. I stor utsträckning beror hindret på avsaknad av utbildning eller kompetenser som arbetsgivarna efterfrågar i kombination med bristfälliga kunskaper i
svenska språket. 53 procent inom denna sökandegrupp saknar en fullständig gymnasial
utbildning.
Ytterligare en försvårande omständighet är ofta avsaknaden av ett kontaktnät. Arbetsförmedlingens arbetsgivarsamarbete är här av central betydelse för att kunna lyckas med en
effektiv och kvalitativ matchning. Vidare är det viktigt att individuellt anpassade insatser
sätts in i ett tidigt skede för att stärka individens möjlighet till en fast förankring på arbetsmarknaden. Exempel på åtgärder kan vara SFI-studier eller kompletterande utbildning på Komvux. I vissa fall kan arbetsgivarna uppleva svårigheter i att bedöma de nyanländas kunskap och kompetenser från utlandet. Då är en effektiv valideringsprocess en
förutsättning för att stärka anställningsbarheten för dessa arbetslösa och samtidigt minimera vakanstiderna för arbetsgivarna. Arbetsförmedlingens snabbspår kan också korta
vägarna till jobb för nyanlända som har med sig utbildning eller yrkeserfarenhet från utlandet inom vissa bristyrkesområden.

Se avsnittet ”Arbetslöshetens sammansättning” sid 29
Från 1 januari 2018 börjar nya regler gälla för nyanländas etablering. Etableringsuppdraget blir ett
arbetsmarknadspolitiskt program med samma villkor för nyanlända som för övriga arbetssökande.
15

16
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Personer med funktionsnedsättning
En annan grupp av arbetslösa som generellt bedöms ha höga trösklar på arbetsmarknaden är personer med en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. I
slutet av oktober summerades antalet inskrivna arbetslösa inom denna grupp till cirka
2 200 personer, vilket motsvarar nära var femte inskriven. Av dessa var 1 050 kvinnor och
1 150 män. Arbetsförmedlingen har inom ramen för arbetslivsinriktad rehabilitering ett
varierat utbud av stödinsatser för att underlätta övergången till arbete för dessa personer.
Lönesubventionerade anställningar i form av exempelvis lönebidrags-, trygghets- och utvecklingsanställning är ytterligare verktyg för att sänka trösklarna för personer med begränsad arbetsförmåga.

Arbetslösa 55-64 år
Äldre personer utgör i regel ingen svag grupp på arbetsmarknaden. Men det är i händelse
av arbetslöshet som dessa personer i högre grad tenderar att ha svårt att snabbt få jobb,
vilket också medför större risk för längre tider i arbetslöshet. Antalet inskrivna arbetslösa
i åldrarna 55-64 år uppgick i oktober 2017 till 1 700 personer, varav 800 kvinnor och 900
män. Det innebär att antalet arbetslösa inom denna grupp har ökat med drygt 100 personer jämfört med samma period året innan. 57 procent av de inskrivna arbetslösa i det
äldre åldersspannet hade i oktober 2017 varit arbetslösa i mer än 12 månader. En orsak
till de långa arbetslöshetstiderna kan vara att de arbetat inom ett yrke eller en bransch
som är i tillbakagång, till exempel på grund av strukturomvandling. Av samtliga personer
i gruppen äldre inskrivna arbetslösa saknade 35 procent en avklarad gymnasial utbildning.
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Matchningsläget på arbetsmarknaden
Högkonjunkturen fortsätter att stärkas och behovet av nyrekryteringar är stort i länet. Utöver det tillkommer ersättningsrekryteringar som står för den största delen av de lediga
tjänster som behöver tillsättas. En stor andel av arbetsgivarna inom både privat och offentlig sektor har dock fortsatt svårt att hitta den arbetskraft de efterfrågar. Det innebär
att arbetskraftsbristen till viss del hämmar tillväxten av nya jobb. Bland de privata arbetsgivarna uppger denna höst 30 procent av arbetsställena att de har haft svårt att rekrytera
det senaste halvåret. Andelen är vid denna mätning inte lika stor som i våras men samtidigt fortsatt tydligt över det historiska genomsnittet. Särskilt höga bristtal noteras inom
transport och byggverksamhet där mer än hälften av arbetsställen har haft svårt att rekrytera och i många fall även misslyckats helt. Arbetsgivarna har i stor utsträckning haft svårigheter att hitta personer med yrkeserfarenhet och även relevant utbildning. Arbetskraftsbristen leder ofta till förlängda rekryteringstider samt att resursutnyttjandet av befintlig personal blir alltmer ansträngt.

För de offentliga arbetsgivarna i länet är arbetskraftbristen mer påtaglig. Bristtalet ligger
även här något under vårens mätning men samtidigt långt över det genomsnittliga. I höstens dialoger med de offentliga arbetsgivarna framkom att 57 procent av de offentliga
verksamheterna upplevt arbetskraftsbrist vid rekrytering det senaste halvåret. Arbetskraftsbristen har lett till en rad olika konsekvenser för de offentliga verksamheterna. Den
vanligaste konsekvensen blev att det tog längre tid att rekrytera än normalt samt att befintlig personal har fått arbeta mer. Däremot har andelen arbetsställen som hyrt in personal från bemanningspersonal minskat sedan hösten 2016 vilket tyder på att arbetsgivarna
i större uträckning försöker hantera bristen med hjälp av omorganiseringar av olika slag.
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Inom verksamhetsområdet vård- och omsorg är bristen på arbetskraft som mest påtaglig
och omfattar sju av tio arbetsställen. Till detta ska läggas att 22 procent av de offentliga
vårdarbetsgivarna uppger att de inte ens försökt att rekrytera på grund av bristsituationen
(så kallad dold brist). Även inom utbildningsområdet noteras ett historiskt högt bristtal
där 72 procent av arbetsställena upplevt brist på arbetskraft det senaste halvåret. Fyra av
tio arbetsställen inom offentlig förvaltning har upplevt brist på arbetskraft vid rekrytering
det senaste halvåret vilket ligger över det genomsnittliga för detta verksamhetsområde.

Bristtalen är således fortsatt höga i Västmanlands län och problematiken bottnar ofta i att
de arbetssökande saknar efterfrågad kompetens i form av yrkeserfarenhet, utbildning eller språkkunskaper. Tillgången på det lediga arbetskraftsutbud som arbetsgivarna efterfrågar har minskat väsentligt vilket innebär att andelen inskrivna arbetslösa med utsatt
ställning har ökat. Denna obalans innebär en stor utmaning där flera politikområden
måste samverka i större utsträckning för att ta till vara på det lediga resursutbudet. Arbetsförmedlingen har här en central roll i att matcha de arbetslösa mot arbete eller till utbildning på ett effektivt sätt. Men Arbetsförmedlingens utbildningsutbud är begränsat.
Behovet av studiemotiverande insatser som riktar sig mot den reguljära utbildningen är
därför av central betydelse för att rusta det stora antal arbetslösa som har kort utbildning.
Detta för att korta både arbetslöshets- och vakanstiderna på arbetsmarknaden. Utbildningsnivå bland de inskrivna arbetslösa varierar kraftigt vilket betyder att det finns ett
stort behov av varierande insatser.
Många av de inskrivna arbetslösa kan ha svårt att uppfylla alla de kvalifikationer som
kravprofilerna innehåller. De arbetsgivare som har möjlighet att ge avkall på något eller
några kompetenskrav kan därför få bättre förutsättningar att lösa sina rekryteringsproblem på både kort och lång sikt. Det kan exempelvis handla om viss yrkeserfarenhet eller
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nivå på språkkunskaper i ett inledningsskede. Instegsjobb är ett exempel på en lönesubvention som Arbetsförmedlingen kan tillhandahålla och som innebär att anställningen till
en början kombineras med SFI-studier.

Nära var tredje arbetslös är i arbete efter ett år
Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik innehåller en mängd olika uppgifter om de arbetssökande som finns inskrivna på förmedlingen. En av dessa uppgifter avser antalet arbetssökande som fått ett arbete. Traditionellt har denna statistik oftast presenterats i termer av antalet arbetssökande som fått ett arbete under loppet av en specifik månad. Illustrerat på detta vis blir dock intrycket att övergången till arbete är relativt låg, trots att det
sammanlagda antalet arbetssökande som får ett arbete under ett år är högt. Under helåret
2016 uppgick den månatlig omsättning till arbete till 6 procent av de inskrivna arbetslösa 17. Om man istället studerar hur stor andel av de inskrivna arbetslösa som fått ett arbete efter en längre tidsperiod framträder en annan bild. En uppföljning av status i Arbetsförmedlingens register över arbetssökande efter ett år visar att 30 procent av de inskrivna arbetslösa i länet har gått till ett arbete

Utbildning viktigt för att komma i arbete
Övergångsfrekvenserna skiljer sig dock mellan olika grupper av inskrivna arbetslösa och
en detaljerad uppföljning visar på vilka egenskaper som karaktäriserar arbetssökande
med olika övergångsfrekvenser till arbete. Bland de som var inskrivna arbetslösa i december 2015 var andelen till arbete ett år senare påtagligt mycket högre för dem med gymnasieutbildning eller med eftergymnasial utbildning än bland inskrivna arbetslösa med kortare utbildning. För arbetssökande med gymnasieutbildning eller med eftergymnasial utbildning noterades andelar på 34 respektive 33 procent i arbete efter ett år. För gruppen
med högst förgymnasial utbildning var samtidigt andelen i arbete endast 22 procent.
Detta bekräftar bilden av att utbildning utgör en viktig faktor för att komma i arbete.
Männens övergångsfrekvens uppgick till totalt till 31 procent medan samma andel för
kvinnor summerades till 27 procent. Bryts statistiken ner på olika åldersgrupper syns
också skillnader. Resultatet för ungdomar mellan 16-24 år uppgick till 34 procent, att
jämföra med gruppen 25-54 år på 30 procent och äldre 55-64 år på endast 21 procent.

Andelsvärdet avser genomsnitt av månadsvärden för perioden januari-december 2016, visade som
säsongsrensade trendvärden. Andelen till arbete beräknas utifrån antalet inskrivna arbetslösa som
går till arbete under respektive månad dividerat med antalet kvarstående inskrivna arbetslösa föregående månad plus halva antalet nyinskrivna arbetslösa under den aktuella månaden
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Utmaningar på länets arbetsmarknad
Det goda konjunkturläget har stärkts sedan i våras och Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar med länets arbetsgivare visar även denna höst på fortsatt positiva anställningsplaner bland såväl privata som offentliga arbetsgivare under prognosperioden. Samtidigt signalerar en stor andel arbetsgivare att de har svårt att hitta arbetskraft vilket till
viss del begränsar deras möjligheter att växa. Arbetslösheten bedöms samtidigt bli kvar
på en hög nivå under prognosperioden vilket visar på att det starka konjunkturläget inte
kommer alla till del.

Matchningen till arbete och utbildning
En fortsatt stor andel av både de privata och offentliga verksamheterna i länet har svårt
att hitta den arbetskraft de eftersöker. I många fall beror det på att de sökande antingen
saknar yrkeserfarenhet, relevant utbildning eller tillräckliga språkkunskaper. Arbetskraftsbristen är särskilt hög inom områdena vård- och omsorg, bygg och transport. Bristen har ofta resulterat i att det tog längre tid att rekrytera än normalt samt att vissa rekryteringsförsök misslyckades helt. Det får i sin tur negativa konsekvenser för arbetsställenas
produktion. Ofta har befintlig personal fått arbeta mer i verksamheter där kapacitetsutnyttjandet redan är ansträngt samt att en växande andel arbetsställena inom näringslivet
har fått tacka nej till ordrar. Sammantaget har arbetskraftsbristen inneburit att vissa
verksamheter inte förmår att växa i önskad omfattning vilket delvis håller tillbaka framväxten av nya jobb.
Bristen på arbetskraft utgör således alltjämt en stor utmaning samtidigt som antalet inskrivna arbetslösa med utsatt ställning på arbetsmarknaden ökar. Matchningen på arbetsmarknaden har därmed fortsatt att försvåras i ett läge där konjunkturen väsentligen
har stärkts från en redan hög nivå. Denna obalans riskerar att förvärras längre fram i
samband med att konjunkturen någon gång viker nedåt. Det är därför mycket viktigt att
de som är arbetslösa i dag kommer i utbildning eller arbete så fort som möjligt för att inte
dessas chanser till en fast förankring på arbetsmarknaden ska gå förlorad.
I Västmanlands län, som totalt sett även har en lägre utbildningsnivå i befolkningen än
rikssnittet, saknar idag 40 procent av de inskrivna arbetslösa en avklarad gymnasial utbildning (i riket 35 procent). Av dessa saknar dessutom drygt hälften en avklarad grundskola. Det visar på ett stort behov av breda kunskapslyft där flera olika aktörer måste
samverka mer i dessa frågor. Från och med den juli i år är det möjligt för personer som
saknar en avklarad grundskole- eller gymnasieutbildning att få ett studiestartstöd. Stödet
syftar till att korttidsutbildade arbetslösa ska kunna komma igång med studier vid Komvux och folkhögskola utan att behöva finansiera studierna själva.
Intresset för yrkesförberedande utbildningar på gymnasiet är generellt lågt i länet och
även i riket som helhet. Detta trots det att det finns stora rekryteringsbehov inom dessa
områden både på kort och lång sikt. Här är det viktigt med en aktiv studie- och yrkesvägledning samtidigt som branscherna själva har ett eget ansvar att attrahera framtida medarbetare. Det industritekniska programmet är ett exempel på en utbildning som få läser
men där det finns ett stort behov av arbetskraft de närmsta åren. Vård- och omsorgsprogrammet är ytterligare ett sådant exempel där det kommer att behövas fler än vad som är
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utbildade både på kort och lång sikt. För att motverka bristen på arbetskraft inom yrken
med koppling till gymnasiala utbildningar är det också av viktigt att arbetsmarknadsutbildningen och vuxenutbildningen håller hög kvalitét samt att de är utformade efter det
aktuella behovet.
När det gäller bristen inom eftergymnasiala yrken utgör yrkeshögskolan en viktig funktion för kompetensförsörjningen både regionalt och nationellt genom att tillhandahålla utbildningar efter arbetsmarknadens behov. För nyanlända som redan har en högskoleutbildning är det viktigt med en snabb valideringsprocess, exempelvis när det gäller legitimationsyrken inom vård- och omsorgsområdet där bristen på arbetskraft är påtaglig.

Etableringen av utrikes födda – avgörande för arbetskraftsförsörjningen
Västmanlands län står inför viktiga demografiska utmaningar framöver. Länets inhemska
befolkning i aktiva åldrar (16-64 år) har minskat det senaste decenniet. Men befolkningsutvecklingen har trots detta uppvisat positiva tal tack vare tillskottet från utrikes föddas
inflyttning. Utrikes födda har i och med detta även stått för hela det största tillskottet i arbetskraften under samma period. Arbetslösheten för inrikes födda i länet mellan 25-64 år
är låg (4,1 procent i oktober). Det betyder att merparten av de lediga resurserna finns att
hämta bland utrikesfödda som därför kommer att spela en viktig roll i att täcka upp de vakanser som uppstår i samband med pensionsavgångar, med mera. Den framtida sysselsättningsutvecklingen beror därför i hög grad på hur väl utrikes födda lyckas rustas och
integreras på den svenska arbetsmarknaden.
Många av de inskrivna arbetslösa som är födda utanför Sverige möter oftare större hinder
på arbetsmarknaden jämfört med inrikes födda. De flesta nyanlända saknar inledningsvis
ett kontaktnät att nyttja i sitt jobbsökande. Arbetsförmedlingens arbetsgivarkontakter är i
detta avseende en mycket viktig tillgång att nyttja för att kunna lyckas med en bra matchning. Även avsaknad av svenska kunskaper kan försvåra chanser att få jobb. Här är det
viktigt att tillgodose behovet av utbildningsplatser inom både SFI (Svenska för invandrare) och SVA (Svenska som andraspråk).
Även Arbetsförmedlingens snabbspår kan korta vägarna in på arbetsmarknaden inom
flertalet olika bristyrkesområden på både gymnasial och eftergymnasial nivå. Syftet med
dessa är att underlätta nyanländas etablering på den svenska arbetsmarknaden. Några exempel på branschområdens som omfattas av pågående snabbspår är elteknik, yrkestrafik
och legitimationsyrken inom vård och omsorg.

Risk för ökad långtidsarbetslöshet
Antalet inskrivna arbetslösa i Västmanlands län som varit utan arbete i mer än 12 månader uppgår idag till 5 400 personer vilket motsvarar 46 procent av samtliga inskrivna arbetslösa. Att en så stor andel av de arbetslösa inte har lyckats bryta sin arbetslöshet under
nuvarande högkonjunktur visar på de omfattande utmaningar som Arbetsförmedlingens
uppdrag innefattar. Med en successivt ökad andel av inskrivna arbetslösa med utsatt ställning på arbetsmarknaden finns en överhängande risk att långtidsarbetslösheten ökar under prognosperioden. Arbetsmarknadsläget kommer dessutom försvåras ytterligare för
många av dessa personer när konjunkturen på sikt mattas av. Statistiken visar att ju
längre en person går utan arbete desto svårare blir det att bryta den negativa trenden. Det
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är av den anledningen viktigt att välavvägda arbetsmarknadspolitiska insatser sätts in i
ett tidigt skede för dessa arbetssökande. Annars riskeras en stor outnyttjad resurs på arbetsmarknaden gå förlorad. Gemensamt för många som har varit utan arbete under en
längre tid består i att de saknar en gångbar utbildning som motsvarar arbetsgivarnas efterfrågan. Inom etableringen saknar idag hälften en gymnasial eller eftergymnasial utbildning. För att motverka att långtidsarbetslösheten växer sig större krävs därför breda
utbildningssatsningar där korttidsutbildade ges möjlighet att rustas för att öka chanserna
till en fast förankring på arbetsmarknaden. Här utgör den reguljära utbildningen ett viktigt verktyg för att dessa personer därefter ska ha möjlighet att gå vidare till en yrkesutbildning eller alternativt högre studier. I de fall reguljära utbildningsinsatser inte blir aktuella kan subventionerade anställningar av olika slag vara ett alternativ för att bryta arbetslösheten för vissa personer.

Stora utmaningar men också ökade möjligheter
Sammantaget innebär detta att Västmanlands län står inför stora arbetsmarknadspolitiska utmaningar på både kort och lång sikt. Men det innebär också möjligheter då det
finns en stor ledig arbetskraftsresurs som kommer att spela en avgörande roll för den
framtida kompetensförsörjningen. Regionens framtida tillväxtpotential ligger därmed i
arbetsmarknadens förmåga att verka flexibelt och inkluderande. I detta sammanhang har
Arbetsförmedlingen en central roll genom att tillhandahålla en kvalitativ och effektiv
matchning. Men det krävs också en intensifierad dialog med kommuner, näringsliv och
övriga aktörer på arbetsmarknaden i syfte att skapa förutsättningar för en välfungerande
arbetsmarknad och en fortsatt regional tillväxt på sikt.
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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

[3]

Med arbetsställe avses ett företags lokala arbetsplats.
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100 anställda är undersökningen en totalundersökning. Urvalet är stratifierat utifrån 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 431 arbetsställen inom det privata näringslivet i Västmanlands län och svarsfrekvensen blev 90
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 94 offentliga arbetsgivare i urvalet i Västmanlands län och
svarsfrekvensen uppgick till 99 procent.

[4]

Urvalet är fördelat på följande storleksklasser: 5-9, 10-19, 20-49, 50-99 samt 100- anställda.
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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 2017 och kvartal 3 2017,
Västmanlands län

Utbildning
Utrikes
födda

Högst
förgymnasi
al

Gymnasial

Eftergymnasi
al

4,6

19,4

16,6

5,3

6,7

4,8

4,4

23,2

22,7

4,1

5,2

4,4

4,2

32,5

24,8

5,3

5,3

11,8

5,9

4,5

24,3

24,0

5,4

4,5

12,5

7,9

4,7

24,0

30,5

7,5

5,2

9,9

12,2

6,7

4,5

29,4

30,4

5,7

7,0

10,8

16,3

5,4

4,6

44,0

26,7

6,0

7,5

10,0

13,9

6,1

4,9

38,3

30,6

7,2

6,9

9,2

12,8

18,5

6,3

4,4

41,8

32,5

6,8

9,0

12,8

12,3

16,4

6,5

4,0

38,2

37,1

6,5

11,9

8,6

9,5

13,0

6,9

4,6

26,9

29,2

6,7

5,7

7,0

7,7

10,1

6,2

3,9

21,9

22,4

5,8

5,0

Totalt
16-64 år

Kvinnor

Män

Surahammar

7,3

7,1

7,5

13,6

5,3

Skinnskatteberg

7,5

7,9

7,1

10,0

Sala

7,8

7,5

8,0

13,8

Hallstahammar

7,8

7,9

7,7

Västerås

9,0

8,4

9,6

Köping

9,5

8,9

Norberg

9,7

8,3

Arboga

9,9

9,8

Kungsör

11,1

Fagersta

12,5

Västmanlands län

9,1

Riket

7,4

Kommun

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

Källa: Arbetsförmedlingen och SCB (RAMS)

Omslagsbild: Scandinav bildbyrå

Fakta om prognosen
Arbetsmarknadsutsikterna för Västmanlands 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 det närmaste året för nära 200 yrken.
Dessa yrken täcker tillsammans cirka 80 procent av arbetsmarknaden.
För drygt hälften av yrkena bedöms även jobbmöjligheterna under
de närmaste fem och tio åren.
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 2018.
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