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Sammanfattning
Västsvenskt konjunkturläge mognar
Den mycket starka konjunkturuppgången i Göteborgsregionen har spridit sig till länets övriga
delar under 2016. Arbetsförmedlingens prognosundersökning hösten 2016 indikerar att efterfrågan i det privata näringslivet ligger kvar på en hög nivå även under 2017, dock avtar ökningstakten och konjunkturläget övergår i ett mer stabilt läge. Länets bygg- och anläggningsföretag
är mest positiva angående efterfrågeutvecklingen det kommande året, men även industriföretag
tror på en fortsatt ökad efterfrågan. Företagen inom den privata tjänstesektorn är fortfarande
mer positiva än konkurrenterna i övriga riket, men bedömer att efterfrågeutvecklingen inte blir
fullt så stark som under den gångna perioden. Det stora behovet av fler bostäder, utbyggd infrastruktur och kommunikationer i länets mest tätbefolkade delar, tillsammans med köpstarka
hushåll kommer att upprätthålla efterfrågan, när utvecklingen i omvärlden förblir svag. Det
finns också ett fortsatt stort behov av personal inom offentlig sektor en lång tid framöver.
Göteborgsregionen kommer att befästa sin position som ett av landets stora tillväxtcenter. Under 2015 hade Göteborg en högre tillväxttakt av nya jobb än både Stockholm och Malmö, mycket
tack vare det starka läget inom fordonsindustrin. Enligt höstens prognos har konjunkturen förstärkts i samtliga av länets övriga tre delregioner, men tydligast i Fyrbodal. Skaraborg är fortsatt
det område där konjunkturförstärkningen inte är lika stark.

Mycket stark sysselsättningsökning under 2016
Det goda arbetsmarknadsläget påverkar sysselsättningen positivt i länet och Arbetsförmedlingen bedömer att sysselsättningen kommer att öka. Prognosen för åren 2016 och 2017 är
en ökning med 28 000 personer, varav 16 500 personer 2016 och 11 500 personer 2017. Sett i
ett riksperspektiv har länet en stark arbetsmarknad, vilket till stor del beror på att Göteborgsregionen har en mycket stark jobbtillväxt. Länets bygg- och anläggningsföretag går på högvarv
vilket bidrar till ökad sysselsättning inom branschen, men skapar även nya jobb i andra delar av
näringslivet. En stor del av de nya jobben kommer även fortsättningsvis att skapas inom privat
tjänstesektor, men även inom offentlig sektor och då främst den kommunala. Det är företag
inom information och kommunikation, följt av företag som sysslar med finansiell verksamhet
och företagstjänster som tror på den fortsatt starkaste sysselsättningsökningen. Även om den
västsvenska industrin är stark, bidrar den inte till några större ökningar av antalet sysselsatta
inom branschen, utan jobbtillväxten sker snarare inom tjänstesektorn.

Arbetslösheten i länet minskar mer än förväntat 2016
Trots det stora inflödet av nyanlända har arbetslösheten minskat kraftigt under året. Antalet
arbetslösa personer som står nära arbetsmarknaden är nere i historiskt låga nivåer. Under 2017
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förväntas arbetslösheten minska långsammare. Samtidigt kommer det stora antalet asylsökande som kom under hösten 2015 att ge avtryck i antalet inskrivna på Arbetsförmedlingen i
Västra Götalands län. Under fjärde kvartalet 2016 beräknas antalet inskrivna arbetslösa i länet
uppgå till 55 000 personer i åldern 16-64 år, vilket motsvarar en minskning med fyra procent
jämfört med motsvarande kvartal 2015. Under sista kvartalet 2017 beräknas antalet inskrivna
arbetslösa ha ökat med drygt 3,5 procent och uppgå till 57 000 personer. Det innebär att arbetslösheten kommer att minska till 6,8 procent under 2016 och öka till 6,9 procent under 2017,
som andel av den registerbaserade arbetskraften.

Fortsatt stora utmaningar på länets arbetsmarknad
Utmaningarna på arbetsmarknaden i Västra Götalands län är fortsatt stora. Länets arbetsmarknad har i en rad rapporter beskrivits som tudelad. Det finns en stark efterfrågan på personer
med särskilda yrkeskompetenser hos de arbetsgivare som har rekryteringsbehov, yrkeskompetenserna är svåra att hitta bland de många inskrivna arbetslösa. En starkare konjunktur där
arbetsmarknaden hela tiden ställer allt högre krav på utbildning och yrkeserfarenhet ger den
något paradoxala situationen att arbetsgivare inte finner den kompetens de efterfrågar samtidigt som många personer är arbetslösa. Brist på arbetskraft riskerar att hämma sysselsättningsutvecklingen och bromsa tillväxt och välfärdens finansiering. Brist på efterfrågad kompetens på
arbetsmarknaden finns inom en rad yrkesområden som exempelvis inom teknik och data, bygg
och anläggning och inom offentlig verksamhet.
Arbetsmarknadspolitikens utmaningar att sänka arbetslösheten är stora även i en starkare konjunktur. Med en relativt hög arbetslöshet kommer konkurrensen om många av de lediga jobben
att vara stor. De grupper som har svårare att hitta ett arbete har en fortsatt tuff situation, med
stor risk att hamna i långa tider av arbetslöshet. Det är personer med högst förgymnasial utbildning, personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, arbetslösa personer i åldern 55-64 år, samt utomeuropeiskt födda personer som är identifierade som de grupper
som i genomsnitt har en särskilt utsatt situation på arbetsmarknaden. Det är mycket viktigt att
stärka individer inom dessa grupper för att öka deras möjligheter att komma ut i arbete.
De senaste årens invandring har förstärkt arbetskrafts- och sysselsättningsutvecklingen i länet.
Nettoinvandringen har lindrat den befarade effekten som en åldrande befolkning har på försörjningskvoten. 1 Den har också bidragit till att gruppen utomeuropeiskt födda har vuxit mest bland
de inskrivna arbetslösa. En växande andel av de arbetslösa är födda utanför Europas gränser.
Gruppen är långt ifrån homogen och för att säkerställa en väl fungerande integration av dessa
personer ställs stora krav på arbetsmarknadspolitiken. Verkningsfulla instrument för att matcha kompetensen hos gruppen med framtidens efterfrågan på arbetsmarknaden måste tas fram.

Kvoten mellan personer i arbete och befolkningen, vilket beskriver hur många personer förutom sig själv
en person skall försörja i samhället totalt.

1
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Konjunkturläget i Västra Götalands län
Detta avsnitt handlar om konjunkturutvecklingen i Västra Götalands län och dess delregioner.
Informationen bygger framför allt på Arbetsförmedlingens prognosundersökning, men paralleller och jämförelser görs med annan relevant information. Den västsvenska industrin
med tillhörande tjänstesektor utgör ryggraden i svensk export. Eftersom utvecklingen bland
många av länets arbetsgivare är starkt beroende av omvärlden inleds avsnittet med en mycket
kort beskrivning av global och svensk ekonomi i stort.

Global ekonomi
Ökad politisk osäkerhet och tillbakahållen tillväxt förväntas prägla den globala ekonomin under
2017 och 2018. Den oväntade utgången av valresultatet i både folkomröstningen i Storbritannien och presidentvalet i USA kommer att få effekter på den globala ekonomin. I vilken omfattning är dock svårt att bedöma eftersom ingen ännu vet vad de faktiska konsekvenserna blir.
Faktum är dock att osäkerheten i världen har ökat. Det troliga är att Storbritannien kommer att
lämna in en ansökan om utträde ur den Europeiska Unionen, EU, i mars 2017. Därefter börjar
en lång förhandlingsprocess där det är troligt att de flesta vill minimera de negativa effekterna
på den fria handeln inom EU. Det är inte lätt att förutspå vad som väntar i USA i det lite längre
perspektivet. I det korta perspektivet är det dock troligt att den nyvalde presidenten, Donald
Trump, kommer att få igenom en del av sin expansiva finanspolitik, i form av sänkta skatter och
investeringar i infrastruktur, i kongressen. Det kommer att ge positiva effekter för global utveckling och svenska företag. I det längre perspektivet kan denna typ av finanspolitik driva upp
inflation och räntor, vilket i det långa loppet är negativt. Om Trump lyckas att få igenom inskränkningar i handeln av varor och tjänster med andra länder får det negativa effekter på den
globala utvecklingen på längre sikt. Utvecklingen av den globala ekonomin stödjs fortsatt en tid
framöver av den expansiva penningpolitiken som de flesta riksbankerna bedriver. De flesta bedömare gör inga större förändringar i prognoserna av utvecklingen globalt den närmaste tiden
på grund av den politiska utvecklingen under hösten, utan håller fast vid analysen att den globala tillväxten kommer att vara dämpad de kommande åren.

Svensk ekonomi fortsatt stark
Den svenska ekonomin är en liten öppen ekonomi, som är starkt beroende av den globala ekonomiska utvecklingen. Beroendet av amerikansk ekonomi är stort, men beroendet av europeisk
ekonomi är ännu större. Det mycket osäkra läget i dessa delar av världen och vad som händer
på sikt blir därför avgörande för utvecklingen av svensk ekonomi på längre sikt. Säkert är att
utvecklingen för svenskt vidkommande är god i jämförelse med många andra länder i nuläget.
Det skapar förutsättningar för att klara av kommande negativa effekter på ett godtagbart sätt.
Konjunkturinstitutets barometerindikator tyder på ett mycket gott läge i det privata näringslivet. Samtidigt har hushållens förtroende för svensk ekonomi, som legat ologiskt lågt, börjat att
stiga under hösten. Synen på den egna ekonomin är mer optimistisk än på nio år. Under perioden januari till september 2016 ökade varuexporten i fasta priser med 1,3 procent jämfört med
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samma period 2015. Importen ökade på motsvarande sätt med 3,5 procent, enligt Statistiska
centralbyrån. Exportvolymen av verkstadsvaror var oförändrad, men de olika delsegmenten förändrades i olika riktningar. Elektronik-/telekomvaror ökade medan personbilar och maskiner
minskade. Exporten av såväl energi- och kemivaror ökade. Medan exporten var oförändrad till
EU, minskade den till både Ryssland, Asien och USA. Inom EU ökade den till Tyskland medan
den minskade till Storbritannien.
När det gäller konsumtionen i Sverige har detaljhandeln ökat med 3,5 procent fram till i oktober
i år. Det är främst sällanköpshandeln som går bra medan dagligvaruhandeln har utvecklats lite
svagare. Inhemska faktorer, som ökat bostadsbyggande och infrastruktursatsningar, skapar
goda förutsättningar för fortsatt god utveckling i svensk ekonomi, när räntor och ökande kostnader för flyktingmottagandet spelar ut sin roll. Tjänstesektorn kommer fortsatt vara tillväxtmotorn när exporten förväntas utvecklas svagt. De svenska hushållen sparar mycket; mer än på
länge, vilket gör att det finns gott utrymme framöver att öka konsumtionen. Bostadsbristen i de
befolkningstäta delarna av Sverige är en hämsko både för integrationen av nyanlända och kompetensförsörjningen för arbetsgivare med rekryteringsbehov. Stora reformer inom bostadspolitiken kommer att behövas inom en snar framtid för att förbättra utvecklingspotentialen.
Den långsiktiga effekten på svensk ekonomi som flyktinginvandringen medför beror på hur integrationen på arbetsmarknaden och i samhället kommer att gå. Det så välbehövliga tillskottet
i befolkningen i arbetsför ålder i form av utrikes födda måste snabbt kunna nyttjas av de arbetsgivare runt om i vårt land som står utan arbetskraft och kompetens. En grundförutsättning är
att det byggs bostäder där efterfrågan på arbetskraft är som störst. Här måste dock mycket
nytänkande och kreativitet till hos både arbetsgivare och beslutsfattare. Fler enkla jobb inom de
flesta sektorer behöver skapas, så att högkvalificerade arbetsuppgifter kan utföras av dem med
utbildning och kompetens. Exempel på detta kan vara administrativa tjänster inom skola, hälsooch sjukvård och omsorg så att lärare, läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och socialsekreterare kan ägna sin tid åt sina kärnuppgifter så att deras kompetens nyttjas på bästa sätt.

Starkt västsvenskt konjunkturläge
Arbetsförmedlingens konjunkturindex för Västra Götalands län visar på en stadig förbättring av
konjunkturläget, sedan våren 2014. Höstens mätning är stark, men indikerar att tillväxttakten
avtar under 2017. Indexet bygger på att ett slumpmässigt urval av företag i det privata näringslivet i Västra Götalands län som har gjort bedömningar av efterfrågan de kommande sex månaderna. Indexet har normaliserats och ett värde runt 100 tyder på en normaltillväxt i den regionala ekonomin, medan nivåer över 110 tyder på en regional tillväxt mycket över det normala och
nivåer under 90 tyder på en tillväxt mycket under det regionala genomsnittet.
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Arbetsförmedlingens konjunkturindikator för näringslivet, Västra Götalands län, 2007- hösten 2016 2

Den västsvenska fordonsindustrin går mycket bra sedan en tid tillbaka, vilket skapar stor efterfrågan i många delar av den privata tjänstesektorn. Därutöver går bygg- och anläggningsbranschen mycket bra. Varseltalen i länet har legat under de historiska snittet sedan inledningen
av 2015 samtidigt som de nyanmälda platserna till Arbetsförmedlingen har ökat stadigt under
perioden.

Delregional utveckling
Göteborgsregionen är länets tillväxtmotor och tillhör de tre tillväxtregionerna i Sverige, tillsammans med Stockholms- och Malmöregionen. Det är i dessa tre storstadsregioner befolkningen
ökar kraftigast och majoriteten av de nya jobben har skapats de senaste decennierna. Göteborgsregionen är till skillnad från de två övriga storstadsregionerna mer beroende av industrin. Efter
finanskrisen 2008-2009 har utvecklingen därför varit något svagare här än i de två övriga regionerna. Nu gynnas dock näringslivet återigen av den växande efterfrågan fordon, kemi- och
elektronikvaror.
När det gäller de regionala skillnaderna i länet tyder analysen på att konjunkturuppgången inträffade något senare i Skaraborg. Fyrbodal är den delregion som är mest påverkad av säsongsvariationer, mycket på grund av den starka turismen i områdets kustnära delar under sommarhalvåret. Länets delregioner har olika näringsstruktur, vilket också påverkar resultaten. Arbetsgivarna inom alla de fyra delregionerna (Göteborgsregionen, Sjuhärad, Skaraborg och Fyrbodal)
är optimistiska om framtiden, men tror på en avtagande ökningstakt under 2017. I nedanstå-

2

För information om Arbetsförmedlingens konjunkturindikator, se bilaga 2.
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ende diagram återfinns de delregionala resultaten av Arbetsförmedlingens intervjuundersökning och då efterfrågeutvecklingen ett halvår bakåt i tiden, samt framåtblickande de kommande
två halvåren. 3 Samtliga delregioner har optimistiska företag som tror på en ökad efterfrågan
under vinterhalvåret. Därefter bedömer de att konjunkturen ska ge dem en stark efterfrågan
även under sommarhalvåret 2017.
Marknadsefterfrågan i det privata näringslivet, Västra Götalands läns delregioner, hösten 2016

Om man jämför företagens förväntningar på utvecklingen av efterfrågan de kommande sex månaderna varje höst de senaste fyra åren är det tydligt att majoriteten av företag tror på en fortsatt
gott oförändrat läge. Företagen i Sjuhärad är dock betydligt mer positiva i sin framtidstro jämfört med tidigare höstmätningar. I Fyrbodal är det en större andel företag som inte tror på ökad
efterfrågan hösten 2016 jämfört med hösten 2015. Det kan vara tecken på en liten avmattning i
konjunkturen där. Det är tydligt att störst andel positiva företag finns i Göteborgsregionen.

Nivån på staplarna visar skillnaden mellan andelen företag som bedömer att efterfrågan på deras varor
och tjänster kommer att öka och andelen som tror på minskad efterfrågan, så kallade nettotal. Arbetsgivarna
har också möjlighet att uppge oförändrad efterfrågan. Siffran kan alltså variera mellan +100 och -100.

3

9

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2016 Västra Götaland län

Marknadsefterfrågan i det privata näringslivet, Västra Götalands läns delregioner, hösten 2016

Efterfrågan på arbetskraft håller i sig
Andelen företag i privat sektor som bedömer att de kommer att öka antalet anställda de kommande året har ökat de senaste mätningarna och ligger sedan hösten 2014 klart över det historiska snittet för Västra Götalands län. De två senaste mätningarna är rent av de starkaste på
mycket länge. När det går bra för västsvensk industri gynnar det arbetsmarknaden i länet som
helhet. Jämfört med riket så är det betydligt fler företag som planerar att utöka sin personalstyrka i Västra Götalands län. Nedanstående diagram visar andelen företag som, enligt Arbetsförmedlingens prognosundersökning, avser att öka antalet sysselsatta under det kommande året
uttryckt i nettotal.
Andel företag i privat sektor som planerar att utöka personalstyrkan på ett års sikt, Västra Götalands
län, våren 2007-hösten 2016
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Nedanstående diagram visar andelen företag som avser att utöka sin personalstyrka uttryckt i
nettotal efter delregion och är hämtat från Arbetsförmedlingens intervjuundersökning. Staplarna visar andelen företag som har utökat sin personalstyrka ett år bakåt i tiden, jämfört med
nuläget, samt de kommande två åren. Resultatet skall tolkas som att det är flest andel företag
som har ökat antalet sysselsatta under 2016 i Göteborgsregionen, följt av Sjuhärad, Skaraborg
och Fyrbodal. Under 2017 kan vi förvänta oss en stark ökning av antalet sysselsatta i hela länet,
som avtar under 2018. Resultatet för Sjuhärad indikerar en något starkare ökning 2017 än övriga delregioner. Jämfört med vårens mätning är det betydligt fler företag i alla delregioner som
har ökat antalet sysselsatta i höstens undersökning under det gångna året. Det tyder på en starkare sysselsättningsutveckling i samtliga delregioner i länet 2016 än 2015.
Andel företag i privat sektor som planerar att utöka personalstyrkan hösten 2016, i Västra Götalands
läns delregioner

Vid en uppdelning av resultatet efter storleksklass i stället framgår det att företag från alla storleksklasser är positiva om sysselsättningsutvecklingen de kommande åren. Bäst utveckling har
företag i 20-49 och 50-99 anställda haft. De är också bland dessa företag som flest har för avsikt
att utöka sin personalstyrka.
Vid en uppdelning av det privata näringslivet efter bransch är det absolut flest andel företag
inom information och kommunikation som planerar att utöka antalet anställda, följt av företag
inom finansiell verksamhet och företagstjänster, transport samt inom bygg och anläggning och
handel. Företagen inom jordbruk, skogsbruk och fiske följt av företag inom hotell och restaurang har minst andel företag som planerar att utöka sin personalstyrka. Det är bland företagen
inom transportsektorn som vi ser störst förändring sedan vårens mätning, där betydligt fler företag är positiva i sina rekryteringsplaner nu i höst.
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Andel företag som planerar att utöka personalstyrkan våren 2016, i Västra Götalands läns efter grov
bransch (SNI 2007)
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Prognos över sysselsättning och arbetslöshet
I detta avsnitt ges en framåtblickande prognos över sysselsättningsutvecklingen och arbetslöshetsutvecklingen i Västra Götalands län och dess delregioner. De huvudsakliga källorna till
informationen är SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik och drygt 2 000 arbetsgivares egna bedömningar genom Arbetsförmedlingens prognosundersökning.

Stark ökning av sysselsättningen
Mellan 2008 och 2015 ökade antalet förvärvsarbetande 16-64 år med 3,7 procent i Västra Götalands län. Det är en svagare ökning än den som skett i riket under perioden. Förändringen av
sysselsatta skiljer sig dock stort mellan länets olika delar. Göteborgsregionen 4 är den delregion
i länet som har haft den starkaste sysselsättningsutvecklingen under den sista 10-årsperioden.
Där har sysselsättningen ökat mycket starkt, med undantag för 2009, då finanskrisen drabbade
industrin i regionen hårt och som följd stora delar av den privata tjänstesektorn. Återhämtningen på arbetsmarknaden gick fort och redan 2011 hade sysselsättningen passerat toppnivån
innan finanskrisen. Mellan 2008 och 2015 ökade antalet förvärvsarbetande med drygt 34 600
personer i regionen, vilket motsvarar 8,2 procent. I diagrammet nedan återfinns den procentuella förändringen av antalet förvärvsarbetande jämfört med året innan. Under konjunkturnedgången 2012 och 2013 när sysselsättningen minskade i övriga delregioner i Västra Götaland
ökade den fortfarande stadigt i Göteborgsregionen. Det sista året (2015) i statistiken ökade antalet sysselsatta med närmare 13 000 eller 2,9 procent.
Sysselsättningsförändring (förvärvsarbetande dagbefolkning 16-64 år) 2004 – 2015 i Göteborgsregionen jämfört med Fyrbodal, Sjuhärad och Skaraborg

Göteborgsregionen utan Kungsbacka. Kungsbacka medräknat uppgick ökningen till drygt 36 500 personer, vilket motsvarar en ökning på 8,2 procent. Kungsbacka har alltså haft en betydligt svagare utveckling
än GR generellt under denna period. För utvecklingen av arbetsmarknadsläget i Kungsbacka se Arbetsmarknadsutsikter för Hallands län.
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I Sjuhärad liknar utvecklingen den i Göteborgsregionen så till vida att återhämtningen 2010 var
mycket stark, sysselsättningstappet var större, men inte lika stort som i Fyrbodal och Skaraborg.
Efter 2011 har utvecklingen varit betydligt svagare i Sjuhärad än Göteborgsregionen, men ändå
positiv. Sammantaget har antalet förvärvsarbetande 16-64 år ökat med drygt 1 500 personer,
sedan 2007 när den var som högst, vilket motsvarar 1,7 procent. Sista året uppgick ökningen till
närmare 1 000 personer eller en 1,0 procent. I Fyrbodal började sysselsättningen att minska
redan innan finanskrisen slog till och drog med sig den västsvenska industrin i fallet. Tillsammans med Skaraborg föll sysselsättningen som starkast där. Återhämtningen var som svagast i
Fyrbodal följt av Skaraborg. Totalt minskade sysselsättningen med närmare 8 000 personer eller 6,8 procent i Fyrbodal fram till 2014. Under 2015 vände äntligen utvecklingen och sysselsättningen började åter att öka. Ökningen uppgick till drygt 800 personer eller 0,8 procent. 2015
var året när Skaraborg halkade efter i utveckling av sysselsättningen, genom att uppvisa den
svagaste tillväxten av nya jobb på 0,4 procent, vilket motsvarar 500 personer. Under perioden
2007 till 2014 minskade sysselsättningen med närmare 5 000 personer, vilket motsvarar 4,1
procent. Arbetsförmedlingens prognosundersökning och annan tillgänglig statistik tyder på att
2016 blir ett ännu starkare år än 2015. Alla delregioner förväntas behålla sin position i rangordning, men Skaraborg antas komma ikapp Fyrbodal igen.
Jämfört med de två övriga storstadskommunerna i riket, Stockholm och Malmö, har utvecklingen i Göteborgsregionen dock varit något svagare. Finanskrisen 2008, drabbade Göteborgsregionen betydligt hårdare och återhämtningen efter krisen var svagare. Utvecklingen beror på
att Göteborgsregionen är betydligt mer beroende av den stora verkstadsindustrin, medan de två
övriga kommunerna är mer tjänsteintensiva.
Sysselsättningsförändring (förvärvsarbetande dagbefolkning 16-64 år) 2004 – 2015 i Göteborgsregionen jämfört med Stockholm och Malmö
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Efter konjunkturdippen 2012-2013 har allt fler företag blivit optimistiska om den framtida utvecklingen allteftersom tiden har gått. Utvecklingen på länsnivå gick trögt fram till och med
2014. Därefter har den positiva utveckling som har kunnat skönjas i Göteborgsregionen sakta
men säkert har börjat att sprida sig till länets övriga delar. Av länets fyra delregioner har av
tradition utvecklingen i Skaraborg legat sist i konjunkturcykeln. Även i Skaraborg förväntas ökningstakten av antalet sysselsatta komma ikapp under 2016. Under de kommande åren är det
återigen de köpstarka västsvenska hushållen tillsammans med den det stora behovet av personal
inom offentlig sektor och behovet av nya bostäder och ny infrastruktur som bidrar till att antalet
förvärvsarbetande i åldern 16-64 år väntas öka. Under 2017 och 2018 förutspås en fortsatt förstärkning av arbetsmarknaden, men i ett svagare tempo. Fram till fjärde kvartalet 2017 väntas
en ökning på 28 000 förvärvsarbetande i Västra Götalands län. 2016 förväntas en något starkare
ökning än 2017, vilket resulterar i en ökning med 16 500 förvärvsarbetande 2016 och 11 500
2017. Cirka 80 procent av de nya jobben spås uppstå i Göteborgsregionen.
Sysselsatta 5 16-64 år i Västra Götalands län, 2004-2017, prognos 2016-2017

¨
De sjunkande befolkningstalen bland inrikes födda urholkar förutsättningarna för en ökning av
arbetskraft och sysselsättning för denna grupp. 2008 började befolkningen i arbetsför ålder att
minska och från det året har ökningen av arbetskraften till största delen kommit från utrikes
födda. Det i sin tur innebär att sysselsättningsökningen sedan dess i stor utsträckning har skett
av personer i denna grupp 6. Höga nivåer på flyktingmottagande och arbetskraftsinvandring, är
i det längre perspektivet ett nödvändigt tillskott till befolkningen i arbetsför ålder, för att bibehålla dagens nivåer av offentlig service och välfärd.
Sysselsatta avser förvärvsarbetande dagbefolkning, 16-64 år.
6 För en fördjupning i detta ämne se Arbetsförmedlingen 2015-04 (Nettoinvandring, sysselsättning och
arbetskraft – en utmaning för morgondagens arbetsmarknad)
5
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Ökad arbetslöshet men inte ett tecken på svag konjunktur
Antalet inskrivna arbetslösa vid Arbetsförmedlingen har utvecklats mycket positivt under 2016.
För inrikes födda är antalet inskrivna nere på historiskt låga nivåer. Det starka konjunkturläget
de två senaste åren har bidragit till att de grupper som står nära arbetsmarknaden har lämnat
Arbetsförmedlingen och gått ut i jobb. Om det inte vore för det stora inflödet av nyanlända till
Arbetsförmedlingen skulle även gruppen som står långt ifrån arbetsmarknaden ha minskat. Det
stora antalet asylsökande som kom under hösten 2015 kommer under 2017 ge avtryck i arbetslöshetsutvecklingen. Det är inte helt lätt att prognostisera när och hur många som kommer att
bosätta sig i någon av länets kommuner, men högst troligt är att en markant ökning inträffar
under första kvartalet 2017. Det som är säkert är att många av dem som kommer är i arbetsför
ålder och att det ekonomiska incitamentet för att söka sig till Arbetsförmedlingen är stort. Av de
mer resursstarka människorna som har flytt från Syrien med eftergymnasial utbildning och arbetslivserfarenhet är många eftertraktad arbetskraft bland länets arbetsgivare. För dem kommer etableringen på svensk arbetsmarknad att gå betydligt fortare än för dem som har förgymnasial utbildning eller ingen utbildning. Även för nyanlända med utbildning behövs studier i
svenska språket och validering av utbildning och arbetslivserfarenhet. Det bidrar till att de under den första tiden efter att de fått uppehållstillstånd kommer att vara inskrivna på Arbetsförmedlingen. Hur lång den tiden blir beror på många faktorer. På det individuella planet handlar
det om hälsotillstånd, färdigheter och kunskaper som de har med sig i form av utbildning, arbetslivserfarenhet, språkkunskapersinriktning. Informella nätverk där de väljer att bosätta
sig/blir placerade är också en viktig faktor. De kommande åren väntas efterfrågan på arbetskraft
vara mycket god. Förutsatt att de mottagarsystemet och de insatser som ges de nyanlända är
effektiva finns mycket goda möjligheter att snabbt finna vägar ut på den svenska arbetsmarknaden. En annan faktor som är avgörande är huruvida arbetsgivare diskriminerar denna grupp.
Inskrivna arbetslösa 16-64 år i Västra Götalands län kvartal 4, 2005-2017, prognos för 2016-2017

16

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2016 Västra Götaland län

Under 2016 har antalet inskrivna som är födda i Sverige fortsatt att minska i en mycket god takt,
medan de inskrivna som är födda utanför Sverige har ökat. Det innebär att antalet inskrivna
inrikes födda nu är nere på historiskt låga nivåer. Prognosen är att utvecklingen fortsätter enligt
samma mönster, men att ökningen av utrikes födda kommer att tillta under första kvartalet
2017. Under 2017 förväntas nedgången i antalet inrikes födda att plana ut, varför den totala
ökningstakten i antalet arbetslösa tilltar. Under sista kvartalet 2016 beräknas att antalet inskrivna kommer att uppgå till 55 000 personer i åldern 16-64 år och under samma kvartal 2017
till 57 000 personer. Det motsvarar en minskning av antalet inskrivna under 2016 med 4 procent fjärde kvartalet 2016 jämfört med samma period 2015 och en ökning av antalet inskrivna
med 3,6 procent fjärde kvartalet 2017 jämfört med samma kvartal 2016. Det innebär att andelen
arbetslösa kommer att sjunka från 7,0 procent 2015 till 6,8 procent av arbetskraften 2016 och
uppgå till 6,9 procent av arbetskraften 2017.

Arbetskraftsutveckling de kommande åren
Kombinationen av ett fortsatt starkt konjunkturläge och befolkningstillväxt antyder att arbetskraftsutbudet förväntas öka kraftigt under år 2016 och något mindre under år 2017. En anledning är att det finns tecken på en inbromsning i världsekonomin som ger avtryck i arbetskraftsutbudet i såväl länet som i övriga delar av landet. En annan viktig orsak är att invandringen
förväntas minska till följd av skärpa migrationsregler som gör att invandringen som motvikt till
den demografiska effekten av pensionsavgångar inte blir lika stark. Påfyllnaden av unga som
tillträder arbetskraften är långt ifrån det antalet personer som pensioneras de kommande åren,
vilket gör att arbetskraften inte ökar mer trots relativt starkt konjunkturläge. Delregionala skillnaderna följer i stort sett utvecklingen av befolkningen i arbetsaktiv ålder. Det är främst länets
växande befolkning som har bidragit till ökningen av antalet personer i arbetskraften.

Stora regionala skillnader
Från flera perspektiv kan landets arbetsmarknad beskrivas som tudelad. Ett av dessa perspektiv
är det geografiska där de regionala arbetsmarknaderna uppvisar skiftande utveckling. Arbetsförmedlingen bedömer att sysselsättningen kommer att öka med 75 000 personer under 2016
och 55 000 personer 2017. Uppskattningsvis kommer omkring 70 procent av de nya jobben att
skapas i de tre storstadslänen Stockholm, Skåne och Västra Götaland. Den förväntade sysselsättningsutvecklingen kommer att vara stark även i Uppsala och Östergötlands län under prognosperioden. Även arbetslöshetsnivåerna skiljer sig mellan länen, vilket kommer att vara fallet
även framöver. Västra Götalands län har lägre andel arbetslösa än riksgenomsnittet och utvecklingen framåt väntas bestå.
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Matchningsläget på arbetsmarknaden
Västra Götalands län befinner sig i ett mycket gynnsamt konjunkturläge. Efterfrågan på
arbetskraft kommer att ligga kvar på en relativt hög nivå under prognosperioden. I ett tillstånd där över 70 procent av de inskrivna arbetslösa tillhör grupper som i genomsnitt har
en sämre position på arbetsmarknaden kommer Arbetsförmedlingens kärnuppdrag att
matcha arbetssökande mot arbetsgivarnas behov att ställas på sin spets (dessa grupper är
arbetslösa med högst förgymnasial utbildning, arbetslösa med funktionsnedsättning som
medför nedsatt arbetsförmåga, arbetslösa i åldrarna 55-64 år och arbetslösa utomeuropeiskt födda). En effektiv matchning är en förutsättning för att de arbetsgivare som har behov
att utöka sin personalstyrka skall hitta rätt kompetens. Vidare är detta avgörande för en
uthålliga ökning av sysselsättning och bibehållen välfärd på dagens nivå. Den tudelning av
arbetsmarknaden som har accentuerats under de senaste åren kommer att förstärkas. Det
innebär att samtidigt som många arbetsgivare får allt svårare att finna den kompetens de
söker ökar antalet korttidsutbildade bland de inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen.
Det blir därför viktigare än någonsin tidigare att Arbetsförmedlingen fortsätter sitt arbete
med att förstärka sitt arbetsgivararbete och inte minst att vässa sina instrument för att utföra en effektiv matchning. Läget på svensk och västsvensk arbetsmarknad kan innebära
att det krävs arbetskraftsinvandring inom vissa områden för att klara av situationen.

Brist på utbildad arbetskraft
Utflödet från utbildningsväsendet kommer inte att täcka behovet på arbetsmarknaden.
Problemet är flerdimensionellt. Alldeles för få elever väljer en yrkesinriktad utbildning på
gymnasiet för att täcka det behov som finns på arbetsmarknaden. Samtidigt är utbudet av
olika utbildningsinriktningar både på gymnasiet och högskolan inte anpassat till de behov
som finns på arbetsmarknaden. Här behövs krafttag inom den snaraste framtiden för att
komma tillrätta med problemen. Detta gör att det finns stora behov av utbildningsinsatser
på vuxenskolan i form av grundläggande yrkesutbildningar, omställnings- och vidareutbildningar.
Utbildningsnivån bland dem som har ett arbete har ökat stadigt under många års tid.
Grundkravet för att få en anställning är i normalfallet en slutförd gymnasieutbildning.
Bland de inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen är läget det omvända, där har andelen med högst förgymnasial utbildning i stället ökat markant de senaste åren. I Västra Götalands län överstiger andelen inskrivna med högst förgymnasial utbildning 30 procent.
Andelen förväntas öka ytterligare under prognosperioden. Detta tyder på en obalans mellan utbudet och efterfrågan av arbetskraft. Att stärka de arbetslösas position på arbetsmarknaden blir synnerligen viktigt för att upprätthålla tillgången på arbetskraft. Arbetsförmedlingen måste använda de arbetsmarknadspolitiska programmen på ett effektivt och
selektivt sätt för att öka tillgången på arbetskraft i en stark konjunktur.
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”Enkla jobb” i perspektiv av automatisering och
digitalisering
I takt med att andelen inskrivna med förgymnasialutbildning har ökat både i antal och
som andel av de inskrivna arbetslösa har debatten om ”enkla jobb” också blivit mer
märkbar. Det faktum att den ökande bristen på kompetens som arbetsgivarna på svensk
arbetsmarknad upplever, kräver en verktygslåda med många delar om arbetskraftsförsörjningen skall kunna säkerställas och sysselsättningen skall kunna utvecklas på ett
tillfredsställande sätt framöver. En del i lösningen kan vara att skapa fler enkla jobb.
Dels behövs det avlastning för personer med spetskompetens, så att de kan fokusera på
sina kärnuppgifter. Exempel på detta kan vara att administrativ personal avlastar läkare, sjuksköterskor och lärare. Det behövs också en annan typ av enkla jobb, fler ingångjobb på arbetsmarknaden så att alla de människor med högst förgymnasial utbildning som står till arbetsmarknadens förfogande får in en fot på arbetsmarknaden.
Vad menas då med ett enkelt jobb?
SCB definierar enkla jobb som yrkesområde nio i Svensk Standard för yrkesklassificering 2012 (SSYK) och det innefattar yrkesgrupper med krav på kortare utbildning eller
introduktion. Det innebär inga eller låga utbildningskrav. Exempel på yrkesgrupper
inom yrkesområde nio är städare, bilrekonditionerare, bärplockare, pizzabagare, restaurang- och köksbiträde, reklamutdelare och vaktmästare.
Ett annat sätt att definiera enkla jobb är att dela in de sysselsatta efter lön. Internationellt är detta ett vanligt tillvägagångsätt och i Sverige har bland annat Rune Åberg använt
denna ansats1. Denna analys visar att låglönejobb och höglönejobb växer mer än jobben
däremellan. En effekt av den globaliseringsprocess som pågår världen över och som är
högst påtaglig på svensk arbetsmarknad.
Hur ser efterfrågan på enkla jobb ut på arbetsmarknaden i Västra Götaland?
Diagrammet nedan visar nyanmälda platser till Arbetsförmedlingen i Västra Götalands
län under 2016. Att det är stor efterfrågan på yrkesgrupper som kräver längre högskoleutbildning, samt inom yrkesgrupper som kräver gymnasieutbildning inom service,
omsorg och försäljningsyrken råder det inget större tvivel. I den förstnämnda gruppen
återfinns många av Åbergs höglöneyrken och inom det sistnämnda låglöneyrkena som
Åberg refererar till. Däremot är det inte så stor efterfrågan på de ingångsjobben som
tillhör yrkesområde nio i SSYK.
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Statistiken om nyanmälda platser bygger på insamling av data från Arbetsförmedlingens matchningsdatabas, som inte är skapad i syfte att producera statistik. Endast cirka
30 procent av alla lediga tjänster annonseras ut via Arbetsförmedlingen och företag
inom vissa branscher förekommer oftare i statistiken än andra. Ett exempel på yrken
som är överrepresenterade är yrken som ofta annonseras ut via bemanningsföretag,
som till exempel administrativa tjänster inom ekonomi och lager. Därför skall nedanstående data tolkas med stor försiktighet.
Ett annat sätt att illustrera efterfrågan är att titta på utvecklingen i antal sysselsatta i
den officiella statistiken. AKU, som är den källa med störst aktualitet, är också behäftad
med mätproblem och viss osäkerhet vid indelning efter yrke, men visar på nedanstående utveckling.
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Det stora tappet av jobb inom yrkesområde nio under finanskrisen hämtades de följande åren, trots en minskande efterfrågan de två senaste åren så indikerar statistiken
en ökning på dessa yrkesgrupper mellan 2008 och 2015.
En annan källa är SCB:s yrkesregister, men där är sista året som går att jämföra bakåt i
tiden 2013. Bortsett från de senaste åren är det tydligt att landets arbetsgivare rationaliserat bort en rad yrkesgrupper i kölvattnet av finanskrisen. Jämförs antalet anställda
2008 med 2013 så har antalet, enligt yrkesregistret, inom yrkesområde fyra (kontorsoch kundservicearbete) och yrkesområde åtta (process- och maskinoperatörsarbete,
transport mm) minskat med tio respektive nio procent, medan övriga yrkesområden
med kortare och längre högskoleutbildning har ökat med sex procent vardera och yrkesområde nio (de enklare jobben) och yrkesområde fem (service, omsorg och försäljningsarbete) har ökat med fem procent vardera. Det skulle kunna vara ett tecken på att
automatisering och digitaliseringsprocessen rationaliserar bort vissa yrken inom industri och administration.
En effekt av globaliseringen är att yrkesgrupper inom service, omsorg och försäljning
gynnas av en stark inhemsk efterfrågan, som i stor utsträckning beror på befolkningsutveckling, urbanisering och ändrade livsstilsmönster. Tjänsteinnehållet i yrkena är
inte utsatta för någon internationell konkurrens och kan i dagsläget inte ersättas med
ny teknik.
Digitaliseringen och automatisering leder å ena sidan till färre jobb, men också till fler
jobb. Den komplexitet som har uppstått har ökat administration och juridiska processer, vilket har lett till fler jurister. Dock anses jurister och ekonomer som hotade jobb
av andra för att delar av dessa jobba har stor potential att effektiviseras bort genom
digitaliseringen (Frey). Samtidigt som höglönejobben har ökat så har den växande befolkningen i befolkningstäta områden medfört en starkt ökad efterfrågan på närproducerade livsmedel och delikatesser, arbetsintensiva yrken inom turism, personliga och
kulturella tjänster. Annat exempel är ökad efterfrågan på design, och miljövänliga byggen, som är mer arbetskrävande. Enligt studier skapar ett jobb inom högteknologisk
industri fem jobb inom andra sektorer.1
En stark trend är att de jobb som inte försvinner i stället förändras. Exempel på detta
är sekreterare, de är betydligt färre i dag än för 30 år sedan, men en sekreterartjänst i
dag är betydligt mer krävande och innehåller andra arbetsuppgifter för vilka helt andra
kompetenser krävs. Denna yrkesgrupp är också ett exempel där det finns många inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen som har arbetat under många år som sekreterare, men i dag inte har de kompetenser som arbetsgivare söker, när de vill anställa
en sekreterare.
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Ökad brist på arbetskraft
Arbetsgivarna i Västra Götalands län har upplevt en ökande brist på arbetskraft de senaste
två åren. Höstens resultat indikerar att bristen närmar sig nivån på bristtalen 2007, som
rådde i privat sektor. Svårrekryterade kompetenser har blivit ännu svårare att hitta, samtidigt som bristen sprider sig till allt fler områden.

Brist på arbetskraft i Västra Götalands län, privata arbetsgivare, våren 2007 - hösten 2016

Det finns dock stora regionala skillnader i den upplevda bristen inom många yrkesgrupper.
När det gäller privat sektor så är det arbetsgivarna i de mest tätbefolkade delarna av länet
som upplever den största bristen. Den största andelen av sysselsättningstillväxten de senaste åren har skapats i länets storstadsregion. Där har befolkningsutvecklingen och utbudet
av arbetskraft varit gynnsam. Många av de nya jobben som har skapats de sista åren har
tillkommit inom yrkesgrupper i den privata tjänstesektorn, där krav på utbildning och erfarenhet inte är lika höga. Det ökade inslaget av utländska entreprenörer inom till exempel
bygg och anläggning samt transport har kompenserat för bristen på arbetskraft i dessa
branscher. Inom IT och teknikområdet har arbetsgivare lagt ut uppdragen på företag i
andra länder som till exempel Indien för att råda bot på bristen på kompetens inom landet.
Det sker också en arbetskraftsinvandring inom vissa bristyrken, till exempel läkare från
Grekland och Spanien där det inte har funnits lika stor efterfrågan på dessa yrkesgrupper.

Mycket ansträngt rekryteringsläge inom offentlig sektor
Inom offentlig sektor är bristen på arbetskraft mer påtaglig och rekryteringsläget mer ansträngt än någonsin tidigare. Utflödet från det reguljära utbildningssystemet är alldeles för
lågt för att möta det behov som finns inom kommuner och landsting. Bristen på arbetskraft
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är utbredd inom flertalet yrken och matchningsläget kommer att bli mycket bekymmersamt kommande år. Bristen på utbildad arbetskraft är så stor att den bedöms hämma
sysselsättningsutvecklingen inom framförallt den kommunala sektorn under kommande
år. Bristtalen är så höga och påverkar så många stora yrkesgrupper att det går att tala om
en generell arbetskraftsbrist inom offentlig sektor de kommande åren. Den ökande bristen
kommer att medföra att många kommuner får svårt att upprätthålla dagens servicenivå i
sin verksamhet framöver. Inom offentlig sektor är bristen mest påtaglig utanför de mest
tätbefolkade delarna av länet. Det är svårt att hitta kortsiktiga lösningar för att lösa problemet eftersom det grundar sig i att för få utbildar sig till yrken inom pedagogik, hälso- och
sjukvård, samt socialt arbete.
Brist på arbetskraft i Västra Götalands län, offentliga arbetsgivare, våren 2007 - hösten 2016

Vad behövs då göras för att förbättra situationen?
Utbildningsplatserna inom det reguljära skolväsendet bör öka inom dessa områden till förmån för andra områden där efterfrågan på arbetsmarknaden är betydligt mindre. Söktrycket till utbildningarna, som går i motsatt trend mot behovet, måste förändras. Kraftfulla
vägledningsinsatser behövs, samtidigt skulle en höjning av statusen i många av yrkesgrupperna kunna underlätta problemen. Även arbetsvillkor och löner är faktorer som har betydelse för attraktiviteten av dessa yrkesgrupper. Det går inte att bortse från att arbetsgivarna
har ett ansvar för att jobba aktivt med att utveckla organisation, arbetsmiljön och villkor
att de som redan arbetar där stannar kvar. Den onda cirkeln med kortsiktiga lösningar för
att klara bemanningen för dagen måste brytas. När det gäller många av yrkesgrupperna är
det brist på eftergymnasialt utbildade personer som är problemet. Där har Arbetsförmedlingen mycket små möjligheter att bidra för att mildra bristsituationen. När det gäller
undersköterskor och yrken som kräver gymnasiekompetens anordnar Arbetsförmedlingen
redan i dag arbetsmarknadsutbildningar på många platsers i länet. Volymerna behöver
dock ökas.
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Bristen på bostäder ett stort hinder
Kompetensförsörjningen är av central betydelse för de västsvenska företagens konkurrenskraft på den globala marknaden. Att bostadsbristen får en snabb lösning samt att kommunikationer och infrastruktur fungerar är inte bara avgörande för att komma till rätta med
en del av problemet med kompetensbristen i privat sektor i Göteborg, Borås, Skövde och
länets övriga tätbefolkade områden, det är också helt avgörande för att integrationen av
nyanlända skall underlättas. Här behövs det stora politiska krafttag omgående för att problemen skall kunna byggas bort i tid.

Effektivt nyttjande av arbetskraften
Alla arbetsgivare måste bidra med ett vidgat sett att se på kompetens och utforma arbetsuppgifterna på varje arbetsplats så att den kompetens man har nyttjas på ett effektivt sätt.
Exempel på detta kan vara att man inom vården och utbildningsväsendet skapar nya enklare tjänster i form av vårdadministratörer eller utbildningsadministratörer för att avlasta
läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och lärare, så att de får mer utrymme att utföra
sina kärnuppgifter. Detta kan leda till att arbetslösa med kortare utbildning blir lättare att
ge kortare riktade utbildningsinsatser för specifika tjänster. Samtidigt är det viktigt att se
den faktiska kompetens som många av de arbetslösa med i genomsnitt sämre position på
arbetsmarknaden faktiskt har. Dels personer med funktionsnedsättning som innebär nedsatt arbetsförmåga, men även våga ta tillvara den kompetens som kommer svensk arbetsmarknad till del genom nyanlända. Arbetsgivare måste våga värdesätta utländsk utbildning
och inse att mångfalden ger stor utvecklingspotential.

Yrken med stor brist
Yrkesområden där bristen på arbetskraft och kompetens kommer att vara som störst under
prognosperioden:
•

Läraryrken

•

Yrken inom omvårdnad, hälso- och sjukvård

•

Yrken inom socialt arbete

•

Yrken inom bygg och anläggning

•

Yrken inom teknik och IT

•

Kvalificerade yrken inom industrin

•

Några yrken inom tjänster och service
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Globaliseringens effekter på lokal arbetsmarknad
Globaliseringen är den process som innebär att världens länder knyts samman ekonomiskt, kulturellt och politiskt. Det har påskyndat teknisk utveckling, automation och
digitalisering, vilket har inneburit att produktionsprocesser knutits samman och involverar många länder. Vidare har det inneburit en ökad handel och större konkurrens om
finansiellt och humant kapital mellan länder, men också mellan regioner och lokalt. En
annan viktig effekt av globaliseringen är urbaniseringstrenden världen över. Närhet till
utbildning, transport och kommunikation, kvalificerad arbetskraft och kunskapsbaserade företagskluster blir allt viktigare, vilket påskyndar urbaniseringsprocessen.
En tydlig effekt av globaliseringen är strukturomvandlingen inom industrin, där centralisering och storskalighet styrs av priskonkurrensen utanför Sverige. Det finns dock
en motsatt trend som tyder på ökade krav på korta ledtider, närhet till leverantörer och
stor flexibilitet.
Vertikal specialisering eller offshoring innebär att länder specialiserar sig på ett visst
produktionsområde i förädlingsvärdekedjan. Det innebär att verksamhet som tidigare
ägde rum inom landet kan flyttas ut. Detta leder till ökad handel. Detta har lett till att
import och export utgör närmare 41 respektive 45 av BNP i dag jämfört med cirka 30
procent på 90-talet.
Export av företagstjänster, som databehandling, konsulttjänster och forskning har gynnats starkt av globaliseringen och både import och export på detta område har ökat
starkt sedan mitten av nittiotalet. Tjänstesektorn har därigenom vuxit på bekostnad av
tillverkningsindustrin. Detta har påverkat utbildnings- och yrkesstrukturen på efterfrågan av arbetskraften i Sverige. Det har lett till att den kunskaps- och tjänsteinriktade
delen i början av produktionskedjan, som FoU och design, men också slutet av produktionskedjan fortfarande finns kvar inom landet. Däremot har tillverkning och sammansättning inom värdekedjan flyttats till låglöneländer. Det som fortfarande finns kvar
inom landet är också ledning, IT, ekonomi, reklam, marknadsföring och försäljning. De
ökande tjänstesektorerna är koncentrerade till stora befolkningstäta regioner med hög
andel kvalificerad arbetskraft. Lokalisering av högre utbildning är en stark drivkraft
bakom befolkningstrenden de senaste åren och urbaniseringen. De tre storstadslänen i
Sverige står för 66 procent av sysselsättningen inom dessa tjänsteintensiva branscher.
Detta skapar också en regional utsatthet och kan slå hårt mot regioner med ensidiga
näringsliv och starkt beroende av enskild industritillverkning.
Enligt OECD1 arbetar sju procent av alla anställda i Sverige med arbetsuppgifter som
kan automatiseras/digitaliseras1. Det motsvarar 300 000 arbetstillfällen.
Den ökande digitaliseringen och robotiseringen som är en del i utvecklingsprocessen
påverkar medelinkomstjobben negativt. Denna kategori av jobb finns främst i medelstora städer i Sverige. Kunskapsintensiva sektorer, urbanisering och polarisering av
jobbstrukturen riskerar att leda till ytterligare ökning av de regionala klyftorna.
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Hösten 2016 publicerade Arbetsförmedlingen en rapport i detta ämne, ”Globaliseringens effekter på lokala arbetsmarknader”, som med hjälp av bland annat Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik om inskrivna arbetslösa och bristen på arbetskraft utifrån Arbetsförmedlingens prognosundersökning visar på lokala effekter av globaliseringen.
I rapporten framkommer att den största bristen på utbildad arbetskraft återfinns i glesbygden följt av medelstora och mindre kommuner. Bristen på utbildad arbetskraft har
också ökat snabbare i dessa kommungrupper. De kommunala och landstingskommunala verksamheterna har svårt att fylla vakanser och expandera verksamheter i den omfattning de önskar. Det kommer att bli en mycket stor utmaning att upprätthålla den
offentliga servicen regionalt och lokalt på sikt, både ur både ett ekonomiskt och ett arbetskraftsmässigt perspektiv. Inom det privata näringslivet är bristerna störst i de befolkningstäta regionerna, det vill säga i de regioner som uppvisar den snabbaste ekonomiska tillväxten. Även här kommer bristen att öka i takt med att konjunkturen ökar och
hur pensionsavgångar ser ut. Urbaniseringen har lett till att befolkningen har koncentrerats till storstadsregioner och större städer i riket. Trenden med minskande befolkning i arbetsför ålder utanför dessa regioner riskerar att fortsätta. En minskande befolkning gör det svårt att bryta trenden med minskande sysselsättning. Tillskottet av arbetskraft befaras bli för litet i relation till det framtida behovet av arbetskraft. Sysselsättningsutvecklingen i mindre och medelstora kommuner samt i glesbygden kommer att
bero på inflyttningen av utrikes födda och i vilken grad de integreras på de lokala arbetsmarknaderna. Utrikes födda har generellt sett högre arbetslöshetstal än inrikes födda,
samtidigt som en större andel av de utrikes födda står utanför arbetskraften. I storstadsregioner och större städer finns mycket som talar för att sysselsättningen fortsätter att
öka fram till 2030. Dock finns några hinder på vägen som till exempel tillgång på bostäder, politiska beslut som påverkar framväxt av nya jobb, migrationsmönster och global
tillväxt.
Hur ser globaliseringens effekter ut i Västra Götalands län?
En central fråga för kompetensförsörjningen lokalt är tillgång på utbildning på alla nivåer. Vikten av att utbildningsplaneringen lokalt ger ett tillfredställande underlag av
platser inom områden där behovet av arbetskrafts är stort i området, går inte att nog
understrykas. Att minska antalet platser där det inte finns behov och lägga pengar på de
utbildningar som efterfrågas av arbetsgivare lokalt blir en kärnfråga i planeringen. En
indikator på påfyllnad av högre utbildad arbetskraft lokalt kan vara att relatera andelen
med eftergymnasial utbildning i åldern 25-34 år till den totala sysselsättningen. Diagrammet nedan ger en tydlig bild av utvecklingen och tillgången på utbildad arbetskraft
i några av länets kommuner. Utbildningsdimensionering förändras lite från år till år,
vilket medför att denna bild kommer att gälla många år framöver. Det som kan förändra
bilden är inflyttning av människor med annan utbildningsbakgrund. Gapet mellan olika
typer av kommuner samt den avsevärda skillnaden i förändring över tid är slående.
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Framtida tillgång på utbildad arbetskraft
Andel med eftergymnasialutbildning i befolkningen 25-34 år av förvärvsarbetande 16-64 år

I Västra Götalands län finns en av de tre storstäderna i riket. Göteborg med 11 angränsade kommuner (inklusive Kungsbacka) tillhör länets storstadsregion i detta sammanhang. Den utgör 20 procent av länets kommuner, men här bor 53 procent av befolkningen. Borås, Skövde, Trollhättan och Uddevalla räknas som större städer. Denna
grupp inklusive en förortskommun till Trollhättan (Grästorp) utgör 10 procent av kommunerna, men 16 procent av befolkningen. Till skillnad från många andra län i riket har
länet bara en kommun, som räknas som glesbygdskommun och det är Dals-Ed. Störst
andel (58 procent) av kommunerna i länet till hör det som SKL benämner medelstora
och mindre kommuner. Här bor 31 procent av befolkningen. Dessa kommuner utgörs i
stor utsträckning av pendlingskommuner till Göteborg eller någon av de större städerna, men även ett antal kommuner som betecknas som varuproducenter.
Brist på arbetskraft i offentlig sektor i Västra Götalands län, våren 2013-våren 2016

Storstadsregion

Störrestäder

Medelstora, mindre samt glesbyggdskommuner

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Vår 2013

Höst 2013

Vår 2014

Höst 2014

Vår 2015

Höst 2015

Vår 2016

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2016 Västra Götaland län

29

Brist på arbetskraft i det privata näringslivet i Västra Götalands län, våren 2013-våren 2016

Storstadsregion
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Vår 2013

Störrestäder

Höst 2013

Vår 2014

Medelstora, mindre samt glesbyggdskommuner

Höst 2014

Vår 2015

Höst 2015

Vår 2016

Fotnot: Sveriges kommuner har delats in i fyra grupper: storstadsregioner, större
städer, mindre och medelstora kommuner samt glesbygd. Storstadsregioner inkluderar förortskommuner till storstadsregionerna. Större städer inkluderar förortskommuner till större städer. Gruppen medelstora och mindre kommuner innefattar turism och besöksnäringskommuner, varuproducerande kommuner, pendlingskommuner och kommuner i tätbefolkad region. Glesbygd består av glesbygdskommuner och
kommuner i glest befolkad region.
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Näringsgrenar
I detta avsnitt redogörs för hur näringsstrukturen ser ut i Västra Götalands län och för
hur jobbmöjligheterna ser ut i respektive bransch. Arbetsförmedlingens prognosundersökning ligger till grund för uppgifterna men jämförelser görs även med annan relevant
information.

Näringsstrukturen i Västra Götalands län
Det enklaste sättet att karaktärisera Västra Götalands län är att det är ett Sverige i miniatyr.
På länets arbetsmarknad finns de flesta näringsgrenar och yrken som är representerade i
landet. Näringslivet är diversifierat med en mångfald av verksamheter. I länet finns både
storstäder och glesbygd, det finns en stark gränshandel, en utbredd turism och en stark
industristruktur. Genom att länet är stort och delvis tättbefolkat finns också en utbredd
tjänstesektor som servar en växande befolkning med såväl privata som offentliga tjänster.
Tjänstesektorn är också intimt samverkande med länets industri.
Andel förvärvsarbetande dagbefolkning 16-64 år efter näringsgren i Västra Götalands län, 2014

Diagrammet ovan visar länets näringsstruktur, efter antal förvärvsarbetande 16+ år 2015,
enligt den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken, RAMS. 43 procent av de förvärvsarbetande återfinns inom den privata tjänstesektorn, vilket kan jämföras med 58 procent i
Stockholms län och 45 procent i Skåne län. 16 procent av de förvärvsarbetande återfinns
inom industriell tillverkning i Västra Götalands län vilket kan jämföras med endast sju procent i Stockholms län och 12 procent i Skåne. De finns dock stora regionala skillnader inom
länet. Mellan 2014 och 2015 ökade antalet sysselsatta inom företagstjänster allra mest, följt
av utbildning och bygg. Antalet sysselsatta inom hotell och restaurang, transport samt jord
och skog minskade svagt under samma period.
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Industri
En av fem av landets industrisysselsatta återfinns i Västra Götalands län och länet förknippas ofta med sina företag som har gjort sig kända på världsmarknaden, exempelvis inom
läkemedels- eller fordonsindustrin. Industrin i Västra Götalands län är långt ifrån homogen, men ur ett nationellt perspektiv har verkstadsindustrin sitt starkaste fäste här. Av de
industrisysselsatta i länet arbetar hela 54 procent inom verkstadsindustrin och den allra
största grenen utgörs av fordons-/transportmedelsindustrin. Antalet förvärvsarbetande i
åldern 16+ år uppgår till drygt 123 000 i länet, varav mer än 50 procent arbetar i Göteborgsregionen. En mängd av länets företag exporterar varor direkt till återförsäljare eller
slutkunder runtom i världen vilket gör att länets industri, i jämförelse med angränsande
läns industrisektorer, ligger före i konjunkturcykeln. När det till exempel handlas många
bilar i Nordamerika eller Asien är det fordonstillverkare i Västra Götalands län som först
höjer sina produktionskvoter, vilket kort därefter även gynnar underleverantörer i exempelvis Jönköpings län. Sammantaget har det lett till att Västsverige ofta beskrivs som ryggraden i svensk industri.
Att ligga i konjunkturcykelns framkant innebär också att sämre tider snabbare påverkar
Västra Götaland än flera andra län, vilket bevisades under såväl finanskrisen 2008-2009
som under konjunkturdippen 2012-2013. Arbetsförmedlingens undersökning visar att länets industriföretag är övervägande positiva om framtiden och stämningsläget har höjts
och befinner sig en bra bit över sitt normalläge i höstens undersökning. De totala förväntningarna gällande efterfrågan på industriföretagens varor har ökat betydligt jämfört med
den senaste mätningen, vilket nedanstående diagram illustrerar. Inhemsk efterfrågan har
varit särskilt stark men även den utländska har visat en återhämtning och positiva tecken,
vilket har lett till att produktionskapaciteten och produktionsplanerna har justerats upp.
Många företag i undersökningen har uppgett att behoven av att anställa personal är stort
och att kapacitetsutnyttjandet 7 märkbart har ökat för såväl mindre som för de större företagen. Dessutom uppger industriföretag i samtliga storleksklasser, till skillnad från den
senaste mätningen, att antalet anställda kommer att vara större om ett år jämfört med i
nuläget, vilket tyder på en starkare sysselsättningstillväxt och godare jobbmöjligheter inom
industrin. Det är dock inte alla industrigrenar som upplever en högkonjunktur. Medan fordons- och metallvaruindustrin liksom kemiindustrin, gummi- och plastindustrin går för
högvarv med bästa konjunkturlägen på länge går det något trögare för grafisk industri,
elektronik- och textilindustrin. Av denna anledning kan man beskriva industrisektorn som
ytterst tudelad. Enligt Arbetsförmedlingens undersökning är det dock tydligt att många industriföretag vill växa och utöka sina personalstyrkor men bristen på arbetskraft är ett stort
hinder för detta. Mer än vart fjärde av de tillfrågade industriföretagen i länet uppger att de
har upplevt en arbetskraftsbrist vid rekryteringar under de senaste sex månaderna, vilket
är den högsta andelen någonsin i denna typ av mätningar.

1

Mått på hur mycket företagen kan utöka produktionen utan att behöva anställa mer personal).
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Förväntningsläget inom industrin för kommande sex månader, Västra Götalands län, 2007-2016

Anm. Nettotalen beräknas som andel arbetsställen som bedömer att efterfrågan på deras varor/tjänster kommer att öka under kommande sex månader minus andel arbetsställen som bedömer att efterfrågan kommer att minska. Den heldragna linjen i diagrammet är medelvärdet av nettotalen för länet
enligt Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar våren 2007 – hösten 2016.

Delregionala perspektiv
Västra Götaland är det län med flest kommuner i Sverige och följaktligen finns det regionala skillnader inom länet även om samtliga delregioner visar på en god konjunktur. Göteborgsregionen, där fordonsindustrin har sitt huvudsäte, är alltjämt länets tillväxtmotor och
i stort sett alla företag med koppling till fordonsindustrins fortsatta positiva utveckling
upplever god stämning. 2015 var ett rekordår med flest sålda bilar, men 2016 är ett ännu
starkare år, och mellan januari och oktober i år har närmare 318 000 personbilar nyregistrerats som diagrammet nedan illustrerar (en ökning med 22 500 bilar jämfört med
samma period föregående år). Siffrorna är positiva för Volvo som fortsatt är Sveriges vanligaste bilmärke, med 22 procent av alla bilar i trafik, men även på lastbilssidan hörs positiva tongångar. Även globalt har fordonsförsäljningen nått rekordnivåer, framför allt i Kina
där utvecklingen har slagit alla förväntningar, vilket bäddar för fortsatt god utveckling för
Göteborgsregionens och länets fordonsindustri.
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Antal nyregistrerade personbilar i Sverige mellan januari och oktober, 2006-2016

En stark fordonsindustri skapar nödvändigtvis inte bara en sysselsättningstillväxt inom sin
näringsgren, utan gör att det även går bra för tekniska konsultföretag, IT-företag och bemanningsföretag som kategoriseras inom den privata tjänstesektorn, men även hotell- och
restaurangbranschen. Spin-off-effekterna är således stora vilket sammantaget ger goda
jobbutsikter, framför allt för unga personer som ofta finner ingångsjobb i dessa branscher.
Förutom fordonsindustrin utgör övrig verkstadsindustri, läkemedels- och kemiindustrin
viktiga delar i Göteborgsregionens industrisektor, och optimismen gällande den närmaste
framtiden i samtliga näringsgrenarna är utbredd.
I Arbetsförmedlingens undersökning uppgav industriföretagen i Fyrbodal att de upplever
en ovanligt stark konjunktur. Förutom fordonsindustrin går den petrokemiska industrin
liksom all tillverkning relaterad till den heta bygg- och anläggningsbranschen (betong, trä
och metallvaror) mycket bra just nu. Även om det i nuläget är hemmamarknaden som tycks
ha en starkare uppåtgående trend än exportmarknaden, uppger många industriföretag i
Fyrbodal att det i slutändan är efterfrågan och priserna på världsmarknaden som avgör hur
läget ser ut. Tillverkningsföretag i till exempel Trollhättan (och flera andra orter) uppger
att situationen alltmer börjar efterlikna Gnosjöandan i Småland, där företag historiskt sett
har samarbetat med varandra både vad gäller lokaler och utrustning men inte minst personal. Under den senaste tiden har alltfler företag i Fyrbodal samverkat för att hitta och
locka svårrekryterad, kompetent personal, bland annat genom att delfinansiera olika projekt såsom material till arbetsmarknadsutbildningar genom Arbetsförmedlingen. Trots expansionsutmaningar till följd av tilltagande arbetskraftsbrist bedömer såväl mindre som de
större företagen i delregionen generellt att antalet anställda kommer att vara större ett år
framåt och det mesta tyder på att sysselsättningstillväxten kommer att vara högre i Fyrbodal än i Sjuhärad och Skaraborg.
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Efterfrågeutvecklingen för industrin i Sjuhärad är enligt intervjuundersökningen god och
stabil. Maskinindustrin är den industrigren som har störst andel sysselsatta i Sjuhärad,
men delregionen förknippas ofta med sin textilindustri som sysselsätter en av fem av landets textilarbetare 8. Även gummi- och plasttillverkningen samt träindustrin finns i märkbar omfattning. En hel del företag som tillhör dessa näringsgrenar har skruvat upp produktionstakten och ser positiva konjunkturutsikter, framför allt inom textilindustrin, men
en stor andel av företagen är också mer återhållsamma i sina bedömningar. Detta tyder på
en relativt god fortsatt utveckling utan några större förändringar av produktion och orderingång och därmed inte heller någon större sysselsättningstillväxt. Läget i Sjuhäradsbygden är historiskt sett mer stabilt med mindre nedgångar i sämre tider men inte lika starka
uppgångar under högkonjunkturer.
Arbetsförmedlingens undersökning ger indikationer på att efterfrågeutvecklingen i Skaraborg har haft ett ordentligt lyft och precis som historien tidigare har visat har industrikonjunkturen släpat efter i denna delregion. En anledning till gott stämningsläge i Skaraborg
är givetvis den starka fordonsindustrin som under året märkbart har gynnat underleverantörer i delregionen, men även livsmedelsindustrin, som sysselsätter en stor andel, mår bra
med en betydligt högre konjunktur än normalt. Produktionsvolymerna har framför allt ökat
för mindre företag, och det är främst hemmamarknaden som bidragit till livsmedelsindustrins starka orderingång, vilket bör medföra att den starka konjunkturuppgången blir
mindre känslig för världsekonomins påverkan och osäkerheten som syns i flera delar av
världen. Dock kan man inte förvänta sig någon stor sysselsättningsökning i delregionen
under det kommande året, bland annat för att Skaraborg historiskt sett visat sig påverkas i
mindre grad av konjunkturella svängningar och eftersom undersökningen visar att det är
de mindre företagen som generellt är mer optimistiska kring läget ett år framåt, samtidigt
som många större företag kraftigt ökat antalet anställda redan under året.
Totalt i Västra Götalands län uppgår andelen av de förvärvsarbetande i åldern 16-64 år som
arbetar inom industrin till 16 procent. Av länets fyra delregioner är det Skaraborg följt av
Sjuhärad som har högst andel industrisysselsatta på 23 respektive 18 procent. I Fyrbodal
och Göteborgsregionen uppgår motsvarande siffra till 14 procent.
Nedanstående diagram visar länets kommuner efter deras andel industriarbetande, vilket
illustrerar att kommunerna i olika grad är beroende av industrin. Störst andel arbetstillfällen inom industrin har de industritunga kommunerna Götene, Tranemo, Herrljunga,
Vårgårda och Vara och därför påverkas dessa kommuner mer av konjunkturella svängningar än kommunerna i det högra spannet av diagrammet.

Ur ett historiskt perspektiv utgör denna industrigren en mycket liten andel av antalet anställda inom
industrin totalt.

8
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Andel förvärvsarbetande inom industrin per kommun i Västra Götalands län 2014

Civilingenjörer med inriktning maskin, maskiningenjörer och maskintekniker är den
största yrkesgruppen inom industrin i Västra Götalands län. Gruppen maskinoperatörer
och montörer är en annan stor yrkesgrupp, där fordonsmontörer är den vanligaste. Närmare hälften av rikets fordonsmontörer arbetar i Västra Götalands län. Yrkesgrupperna är
manligt dominerade med låga andelar kvinnor. Motorfordonsmekaniker och reparatörer
en annan stor yrkesgrupp inom länets industri, och andelen kvinnor i denna grupp uppgår
endast till tre procent. På tjänstemannasidan är könsfördelningen något mer neutral där
några stora yrkesgrupper är företagssäljare (29 procent kvinnor), kontorspersonal (79 procent kvinnor), samt systemerare och programmerare (20 procent kvinnor).

Jobbmöjligheter inom industrin
Rationaliseringar genom teknisk utveckling, överflyttning av personal till tjänstesektorn
och flytt av produktionen till låglöneländer gör sammantaget att ökad efterfrågan och ökad
produktion inom industrin generellt inte leder till motsvarande sysselsättningsökning
inom branschen. Generationsväxlingen inom delar av länets industri är dock pågående, så
det finns ett ständigt rekryteringsbehov. Många gymnasieskolor runtom i länet har nära
samarbete med industrier, vilket ofta är mycket gynnsamt både för arbetsgivare men också
för arbetstagare som på så sätt snabbt kan få in en fot på arbetsmarknaden. Det finns dessutom en rad yrkeshögskoleutbildningar med olika industriutbildningar som ofta leder direkt till arbete efter slutförd utbildning.
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Utvecklingen inom industrin, liksom i flera andra branscher, kännetecknas av allt högre
krav på tekniskt kunnande och inslag av datorprogrammering. Datorkunskaper ses därför
ofta som en förutsättning på dagens arbetsmarknad. Som berördes i inledande kapitlen är
det i första hand enklare jobb, såsom montörs- och maskinoperatörsyrkena, som minskar
och de mest okvalificerade jobben inom industrin finns inte längre kvar. Yrkesskickliga
personer med flera kompetenser och traditionell hantverksskicklighet är däremot mycket
eftertraktade i branschen. En person som till exempel är svetsare och plåtslagare är högt
värderad arbetskraft hos många arbetsgivare i länet. Bristen på ingenjörer och tekniker
samt civilingenjörer är ett ständigt återkommande bekymmer för många industriföretag
som deltar i Arbetsförmedlingens undersökning, och rekryteringssvårigheterna tycks vara
än mer påtagliga denna gång.

Yrkesgrupper inom industrin med goda jobbmöjligheter
Bristen på arbetskraft är mest påtaglig på tjänstemannasidan och många arbetsgivare uppger till Arbetsförmedlingen att företagssäljare med teknisk kompetens, civilingenjörer samt
tekniker och ingenjörer av olika slag med erfarenhet, samt arbetsledare och projektledare
är oerhört svårrekryterade. Det råder även stor efterfrågan på exempelvis industrielektriker, CNC-operatörer, underhållstekniker, tunnplåtslagare, verkstadsmekaniker, fordonsmekaniker, verktygsmakare, svetsare, glasskärare, samt drift- och underhållstekniker.
Flera av dessa yrkeskategorier har i regel så stark efterfrågan att de kan ses som bristyrken.
För att vara riktigt eftertraktad efterfrågas ofta en kompetensprofil som präglas av multikompetens där egenskaper från mer än en traditionell yrkeskategori innefattas.

Yrkesgrupper inom industrin med mindre goda jobbmöjligheter
Den tekniska utvecklingen inom industrin har pågått en relativt lång period och robotiseringen har blivit allt mer avancerad. Som följd har de enklare industrijobben inom industrin i princip försvunnit. Efterfrågan på montörer och maskinoperatör finns inom vissa
inriktningar, men det är ännu ingen generell brist på yrkesgrupperna i länet. Montörer
inom gummi och plast samt maskinoperatörer inom grafisk industri är yrken som efterfrågas i mindre utsträckning och därför är konkurrensen inom dessa yrkesgrupper hårdare.
Montörer och truckförare är exempel på yrkesgrupper som oftast får sin anställning via ett
bemanningsföretag, men som har sin arbetsplats på ett eller flera industriföretag. Vaktmästare är enligt Arbetsförmedlingens bristindex yrkesgruppen inom industrin med hårdast konkurrens.
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Byggverksamhet
Under år 2015 påbörjades rekordmånga bostadsbyggen men statistiken visar att 2016 är
ett ännu starkare år. SCB uppger att antalet påbörjade bostäder i landet är det högsta i den
elektroniska statistiken som går tillbaka 40 år, det vill säga att antalet inte varit högre åtminstone sedan miljonprogrammet på 1970-talet. Hushållens goda ekonomiska läge och
låga lånekostnader för bostadsinvesteringar är några av förklaringarna bakom byggsektorns goda utveckling på senaste tid.
Diagrammet nedan visar att det framför allt är flerbostadsbyggandet som har tagit fart de
senaste åren efter att ha legat på låga nivåer (mellan januari och september i år uppgick
antalet påbörjade flerbostadshus till närmare 40 000, från att ligga på rekordhöga 27 000
under samma period 2015). Storstadsregionerna står för en stor andel av byggandet och år
2014 stod Stor-Göteborg för 11 procent av landets totala påbörjade nybyggnation (StorStockholm och Stor-Malmö stod för 37 respektive 8 procent). Bostadsbyggandet är viktigt
för att dämpa den utbredda bostadsbristen och för att öka rörligheten på arbetsmarknaden
som i sin tur påverkar det långsiktiga välståndet i landet. Bostadsbristen, framför allt i storstadsregionerna, beror till stor del på att befolkningen har ökat i snabbare takt än antalet
bostäder. Byggandet av bostäder har alltså inte följt med befolkningsutvecklingen, framför
allt under 1990-talet till följd av ökade byggkostnader och ekonomisk kris och sedan finanskrisen 2007-2008. Ur ett internationellt perspektiv har bostadsinvesteringarna de två
senaste årtiondena varit mycket låga, med siffror mellan 3 och 4 procent av BNP, och legat
under EU-genomsnittet och lägst i förhållande till de nordiska grannländerna (med undantag för enstaka kvartal). Som andel av BNP låg bostadsinvesteringarna i Sverige år 2014,
som betraktas som ett starkt byggår, på 4,1 procent, samtidigt som EU-genomsnittet låg på
4,6 procent (Tyskland hade högst andel på 6,0 procent). Till följd av lågt bostadsbyggande
historiskt sett och kraftigt ökad befolkningsmängd krävs flerårigt starkt byggande av bostäder för att få effekter och rådda bot på den utbredda bostadsbristen.
Antal påbörjade nybyggda bostäder i Sverige, genomsnitt av kvartal 1-kvartal 3, 1997-2016
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Det är inte bara byggandet av nya bostäder som har tagit fart utan även byggandet av lokaler såsom skolor, sjukhus och köpcentrum. Upprustningen av befintliga bostäder och lokaler såväl som järnvägs- och övriga anläggningsarbeten har också skjutit i höjden. För Västra
Götalands del utgör Västsvenska paketet en betydande del av pågående och kommande anläggningsprojekt och projekten beräknas avslutas i slutet av 2020-talet, vilket gör att efterfrågan på arbetskraft på anläggningssidan kommer att hålla i sig en lång tid framöver. Eftersom projekten till stor del är finansierade av statliga medel gör det att jobben blir mindre
känsliga för svängningar i konjunkturen.
Arbetsförmedlingens intervjuundersökning visar att företagen inom byggsektorn i Västra
Götaland är mer positiva om den framtida efterfrågeutvecklingen än förra året och förväntningsläget ligger långt över sitt normalläge, vilket nedanstående diagram tydligt visar. Den
oväntat starka byggkonjunkturen har medfört att många företag, framför allt i den expansiva Göteborgsregionen, i kombination med bristen på utbildad arbetskraft har fått tacka
nej till inkomna ordrar och avstå från att lägga anbud i offentliga upphandlingar. Tillgången på arbetskraften är så pass uttömd att många företag uppger att det hindrar dem
från att utöka sina verksamheter.
Även Konjunkturinstitutets barometerindikator och Västra Götalandsregionens konjunkturindex, framtagen av SCB, visar värden för byggkonjunkturen som ligger långt över de
normala och att anställningsplaner har reviderats uppåt. Det finns inget som tyder på en
avmattning i byggkonjunkturen i Västra Götalands län den närmaste tiden, i alla fall om
man ska se till länets företags egna bedömningar, där många företag har svängt i frågan
och fått mer optimistisk syn sedan vårens mätningar.

Förväntningsläget inom byggbranschen för kommande sex månader, Västra Götalands län,
2007-2016
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Bostadsbristen är påtaglig i de flesta städer och större orter i länet, vilket gör att dynamiken
på bostadsmarknaden blir trög. Detta får i sin tur konsekvenser också för rörligheten på
arbetsmarknaden. I Göteborg är det dessutom brist på industri- och kontorslokaler, vilket
också hämmar utvecklingen. Amorteringskrav på bolån som har trätt i kraft väntas få en
hämmande effekt på efterfrågan på nya bostäder, men några större konsekvenser av detta
har vi ännu inte sett. En annan faktor som är avgörande för utvecklingen skulle kunna vara
eventuella höjningar av Riksbankens reporänta som skulle leda till en normalisering av
bolåneräntorna igen.
Det arbetar drygt 50 000 personer inom byggsektorn i Västra Götalands län. Det motsvarar
drygt 6,5 procent av de förvärvsarbetande i länet. Många byggföretag anlitar arbetskraft
från andra länder, vilket kan medföra att antalet förvärvsarbetande är högre än vad statistiken visar. Även när det gäller byggbranschen har länets kommuner olika andelar förvärvsarbetande, vilka illustreras i nedanstående diagram. Närmare 80 procent av de anställda
inom branschen arbetar som hantverkare, medan resterande del som tjänstemän. Den
största yrkesgruppen i branschen är byggnadsträarbetare, följt av byggnadsingenjörer och
installationselektriker. Det är en starkt mansdominerad bransch där endast 5,5 procent utgörs av kvinnor. Det är yrkesgruppen civilingenjörer inom bygg och anläggning som har
absolut störst andel kvinnor med närmare 26 procent. Därefter kommer byggnadsingenjörer och byggnadstekniker (drygt 16 procent), följt av möbelsnickare (10 procent). byggnadsträarbetare (0,8 procent), VVS-montör (0,9 procent) och isoleringsmontör (0,3 procent) som har minst andel kvinnor.

Andel förvärvsarbetande inom byggbranschen per kommun i Västra Götalands län 2014

Anm. Andel av den förvärvsarbetande dagbefolkningen (16-64 år) i respektive kommun som är verksam inom byggverksamhet, enligt RAMS 2014.
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Jobbmöjligheter inom byggbranschen
Det råder en stor obalans mellan utbud och efterfrågan på arbetskraft inom bygg- och anläggningsbranschen. Utbildningssystemet lyckas inte att tillgodose arbetsmarknadens behov med alla hantverkarinriktningar. Problemet är dubbelsidigt och består i dels för få sökande till vissa inriktningar och dels att dimensioneringen av platser inte avspeglar efterfrågan på arbetsmarknaden. Bristen på erfarna ingenjörer och tekniker inom bygg och anläggning är samtidigt så påtaglig att företagen inte klarar av att anställa och introducera
nyutexaminerad personal i den omfattning som behövs. Efterfrågan på arkitekter har ökat
både inom privat och kommunal sektor. Arkitekterna är fortfarande i balans, dock uppger
många företaget att arkitekter med erfarenhet är oerhört svårrekryterade. Bristen på arbetskraft har märkbart ökat och nu är det närmare 40 procent av företagen som påtalar att
de har upplevt svårigheter med att rekrytera kompetent personal under de senaste sex månaderna, jämfört med 32 procent under samma tidsperiod för ett år sedan.

Yrkesgrupper inom byggbranschen med goda jobbmöjligheter
Precis som i industrin har byggbranschens tjänstemannasida i länet stora rekryteringsproblem. Bristen på erfarna civil- och byggnadsingenjörer, platschefer, kalkylatorer, VVS-ingenjörer, samt entreprenadingenjörer är uppenbar och många företag uppger att de får
tacka nej till inkomna ordrar som en direkt följd. Bristen på hantverkare är mest påtaglig
inom yrken som ställningsbyggare, murare, kranförare, takmontörer, samt byggnads- och
ventilationsplåtslagare, vilket är en följd av det rekordstora byggandet av såväl bostäder
som lokaler såsom skolor, sjukhus och köpcentrum. Företag som verkar inom järnvägs- och
anläggningsbranschen uppger till Arbetsförmedlingen att rekryteringsbehoven och kompetensbristen inom samtliga yrkesgrupper är alarmerande och påtagliga, vilket förväntas
fortlöpa under en längre period.

Yrkesgrupper inom byggbranschen med mindre goda jobbmöjligheter
De flesta elever som läser byggprogrammet på gymnasiet väljer att inrikta sig mot byggnadssnickeri eller elinstallation. Efterfrågan på dessa hantverkare har märkbart ökat det
senaste året, vilket har medfört att antalet inskrivna arbetslösa byggnadsarbetare har minskat, framför allt lärlingar. Dock kan man generellt som lärling än i dag förvänta sig en tuffare konkurrens om jobben. Branschen har haft svårigheter med att skapa lärlingsplatser
för att kunna täcka kommande pensionsavgångar, vilket har bidragit till att många från
gymnasiets byggprogram har sökt sig till andra jobb. Enligt Arbetsförmedlingens bristindex är grovarbetare inom bygg och anläggning den yrkesgrupp med hårdast konkurrens
om jobben i branschen, men även för dessa har arbetsmarknadsläget ljusnat sedan i våras.
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Privata tjänster
Den privata tjänstesektorn är inte en homogen bransch utan innefattar en lång rad olika
näringsgrenar som i vissa fall märkvärt skiljer sig från varandra vad gäller konjunktur,
jobbmöjligheter och sysselsättningsutveckling. Exempel på näringar som tillhör privata
tjänster är handeln, transport, hotell och restaurang, finansiell verksamhet och företagstjänster samt personliga och kulturella tjänster där många egenföretagare ingår. Gemensamt för näringsgrenarna är att de företag som har privatpersoner som kunder är mindre
känsliga för internationella konjunktursvängningar i första ledet, medan företag som har
andra företag som sina kunder mer direkt påverkas av efterfrågan på den Europeiska och
globala marknaden. I Västra Götalands län arbetar närmare 340 000 personer inom den
privata tjänstesektorn, vilket motsvarar 43 procent av de förvärvsarbetande i åldern 16+ år,
och allra flest arbetar inom handeln följt av företagstjänster. Dessa två näringsgrenar, men
även den privata tjänstesektorn generellt, kännetecknas av en stor andel förvärvsarbetande
ungdomar till följd av att det finns många ingångsjobb här med lägre krav på utbildning
och arbetslivserfarenhet.
Den samlade bilden är att konjunkturläget i privat tjänstesektor är fortsatt positivt. Arbetsförmedlingens prognosundersökning visar på en avmattning sedan i våras, men länets förväntningsläge ligger fortfarande en bra bit över rikssnittet för tjänsteföretag, som diagrammet nedan visar. Förklaringen till det gynnsamma läget är den höga konsumtionen bland
såväl företag som hushåll som fortsätter att driva den svenska ekonomin. Det är fortsatt
företagen inom information och kommunikation följt av handeln samt finansiell verksamhet och företagstjänster som är mest optimistiska om framtiden, medan transportföretag,
hotell och restauranger är mer återhållsamma i sina bedömningar och majoriteten av dessa
tror på en oförändrad efterfrågan på sina tjänster det kommande halvåret.
Vidare framgår det av Arbetsförmedlingens undersökning att samtliga näringsgrenar planerar att öka antalet anställda det kommande året, men störst ökningar väntas bland företagen inom information och kommunikation samt finansiell verksamhet och företagstjänster som även inkluderar IT-tjänsteföretag. Det är också dessa näringsgrenar som har haft
de största sysselsättningsökningarna det senaste året. Förklaringen är att dessa näringsgrenar är starkt kopplade till industrin som till stor del präglas av en positiv konjunkturläge. Många verksamheter som tidigare återfanns inom industrin har numera avknoppats
eller outsourcats till företag inom den privata tjänstesektorn, exempelvis reklambyråer som
sköter marknadsföringen för många företag eller bemanningsföretag som har ersatt större
personalavdelningar hos många företag. Det är alltså vanligare att byråer eller enskilda
konsulter anlitas för diverse projektuppdrag på industriföretag men med hemvist i tjänstenäringen, men också att företag köper tjänster av varandra jämfört med tidigare. Näringsgrenarna är betydligt större i Göteborgsregionen än i övriga delregioner i länet, vilket
antyder att sysselsättningsökningen inom den privata tjänstesektorn det kommande året
fortsatt kommer att vara störst i denna delregion.
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Förväntningsläget inom privata tjänster kommande sex månader, Västra Götalands län, 2007hösten 2016

Anm. Nettotalen beräknas som andel arbetsställen som bedömer att efterfrågan på deras varor/tjänster kommer att öka under kommande sex månader minus andel arbetsställen som bedömer att efterfrågan kommer att minska. Den heldragna linjen i diagrammet är medelvärdet av nettotalen för länet
enligt Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar 2007 – hösten 2016

Precis som Arbetsförmedlingens undersökning visar SCB:s tjänsteproduktionsindex på en
stabil och förhållandevis god utveckling jämfört med året innan. I SCB:s undersökning har
de allra flesta näringsgrenar sett en ökning och allra starkast har utvecklingen varit för motorfordon, fastighetstjänster, resetjänster samt tjänster inom kultur, nöje och fritid. Även
inom hotell och restaurangverksamheten finns en stark ökning, medan utvecklingen inom
radio- och TV-tjänster har haft en negativ utveckling under det senaste året.
Till skillnad från vårens mätning visar statistiken inga tecken på att tillväxttakten inom
länets handel kan vara på väg att mattas av. Konjunkturen för bilhandeln är urstark samtidigt som sällanköpsförsäljningen har ökat jämfört med i våras och befinner sig i ett läge
som är starkare än normalt. Även partihandeln är i ett förhållandevis gynnsamt läge. Exportförsäljning har ökat tack vare den svaga svenska kronan och företagen spår ett i stort
sett oförändrat konjunkturläge kommande sex månader. Inköpschefsindex för tjänstesektorn ligger fortfarande i tillväxtzonen och indikerar en stabil positiv utveckling.
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Andel förvärvsarbetande 9 inom privata tjänster per kommun i Västra Götalands län 2014

Anm. Andel av den förvärvsarbetande dagbefolkningen (16-64 år) i respektive kommun som är verksam inom privata tjänster, enligt RAMS 2014. I privata tjänster ingår handel, transport, hotell och
restaurang, information och kommunikation, finansiell verksamhet och företagstjänster samt personliga och kulturella tjänster.

Diagrammet ovan ger en bild över andelen arbetande inom den privata tjänstesektorn i
länets kommuner. Det finns en stora lokala skillnader, där Strömstad är den kommun som
sticker ut allra mest med sin andel på drygt 60 procent. I Strömstad är gränshandeln med
Norge en viktig inkomstkälla för många, och samtidigt har Strömstad också stora inslag av
hotell- och restaurangverksamhet där kombinationen gränshandel och kustturism kan ses
som delar av vad som numera kallas besöksnäringar. Det är i stor utsträckning fackhandel
och daglighandeln som är den största delen av tjänstesektorn i flera andra av länets kommuner. Förutom Strömstad har Partille, Kungälv, Borås och Alingsås stora inslag av handel
bland arbetstillfällena i respektive kommun. Näringsgrenen företagstjänster, som i princip
består av företag som säljer tjänster till andra företag har stor andel i Göteborg, Borås och
Stenungsund. I Härryda kommun är transportsektorn den störst inom den privata tjänstesektorn, vilket givetvis har sin förklaring i att Landvetter flygplats ligger i kommunen.

Jobbmöjligheter inom den privata tjänstesektorn
Förbättrat konjunkturläge för industrin, ökad turism i kombination med en växande befolkning som efterfrågar en stor variation av service gör att många anställs inom den privata tjänstesektorn. Dessutom är rörligheten i denna sektor stor till följd av det stora antalet ingångsjobb och pensionsavgångar, vilket gör att jobbmöjligheterna är mycket goda,
även om det också här finns yrkesgrupper med stor konkurrens om jobben. Inom den privata tjänstesektorn finns såväl avancerade konsulttjänster som kräver lång utbildning och
erfarenheter som ingångsjobb med lägre kvalifikationskrav.

9

Avser förvärvsarbetande dagbefolkning, 16-64 år.
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Ingångsjobben är särskilt vanliga inom handeln, och naturligt nog är försäljare inom fackoch detaljhandel de vanligaste yrkena, följt av företagssäljare och lagerassistenter. De två
förstnämnda yrkesgrupperna har en klar överrepresentation av kvinnor medan de två sistnämna grupperna domineras av män. Inom handeln finns inga generella rekryteringsproblem, vilket har som grund att det finns gott om personer som vill arbeta inom handeln,
inte minst när det gäller ungdomar som ofta söker jobb i butik efter eller under studietiden.
Inom delbranschen information och kommunikation återfinns några av de allra största yrkesgrupperna inom den privata tjänstesektorn, nämligen systemerare och programmerare
samt datatekniker, och även dessa grupper är starkt mansdominerade. I stort sett alla yrken
med koppling till IT är svårrekryterade, vilket beror på att för få människor historiskt sett
har utbildats för att möta behoven samtidigt som efterfrågan har ökat i rask takt.
Länets transportsektors största yrken är lastbilsförare, buss- och spårvagnschaufförer, följt
av brevbärare, godshanterare och taxichaufförer. Dessa yrkesgrupper är starkt mansdominerade förutom brevbärarna som har en jämnare könsfördelning (drygt 40 procent är kvinnor). Endast fem procent av länets lastbilsförare är kvinnor. Det är fortsatt stor efterfrågan
på erfarna lastbilsförare, samtidigt som det finns många arbetslösa personer som söker sig
till yrket. Förklaringen till denna mismatch är att branschen anser att många av dessa inte
är anställningsbara, och ofta väljer företag att anlita arbetskraft från utlandet som en följd.
Tågförare är ett annat yrke med goda jobbutsikter, vilket kan förklaras av att järnvägen står
inför en generationsväxling och kommer att behöva ersättningsrekrytera många personer
de närmaste åren.
De största yrkesgrupperna inom hotell- och restaurangbranschen är köks- och restaurangbiträden, kockar och hovmästare, följt av städare och receptionister. Dessa yrkesgrupper
domineras av kvinnor, med undantag för kockar där drygt 70 procent av de anställda är
män. I Arbetsförmedlingens senaste undersökningar är det företag inom hotell och restaurang som återkommande upplever den mest påtagliga bristen på arbetskraft inom tjänstesektorn, i synnerhet inför sommarhalvåret. Företagen uppger att det har blivit allt svårare
att hitta personal jämfört med tidigare, och särskilt att hitta duktiga kockar. Även erfarna
bartendrar och servitörer som har goda vinkunskaper och dryckesval är svårrekryterade.

Yrkesgrupper inom privata tjänster med goda jobbmöjligheter
Enligt Arbetsförmedlingens undersökning finns det i såväl Västra Götalands län som i riket
som helhet en stor brist på i princip all personal med koppling till IT-branschen, såsom
mjukvaruutvecklare och programmerare med kunskaper i ett eller flera programmeringsspråk såsom Java, C++ och Python. Som expert inom IT får man ofta jobb på ett konsultföretag och det är bra om man har säljegenskaper och en pedagogisk förmåga eftersom man
kan komma att utbilda kunder i användning av olika system. Det finns högra krav på serviceförmåga även i hotell- och restaurangbranschen, där erfarna kockar är ett stort bristyrke, i synnerhet under sommarhalvåret. Det är också svårt att hitta erfarna bartendrar,
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servitörer och hovmästare i den utsträckning som behövs. Kvälls- och helgarbete samt timanställningar är vanliga i denna delbransch och när man söker jobb är det oftast viktigare
att ha social kompetens än formell kompetens såsom utbildning och erfarenhet.

Yrkesgrupper inom privata tjänster med mindre goda jobbmöjligheter
Utbudet på butiksbiträden inom daglig och fackhandeln är stort då många ungdomar söker
sig till dessa yrken efter eller under studietiden, vilket gör att konkurrensen om jobben
upplevs som tuff. Det finns även ett överskott på städare och lokalvårdare bland de arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. Samtidigt uppger många företag till Arbetsförmedlingen att de som söker jobben ofta saknar körkort, yrkeserfarenhet och certifiering och därför upplever de att det finns en arbetskraftsbrist. Ett annat överskottsyrke
inom den privata tjänstesektorn är lagerarbetare. Det finns ett betydligt större antal arbetssökande i länet som söker jobb inom lager än vad som efterfrågas på arbetsmarknaden.
Orsaken till detta är snarare att lagerarbete är att betrakta som ett ingångsyrke för ungdomar och att det är många som vill arbeta inom yrket, än att det finns många personer med
yrkeserfarenhet som lagerarbetare som fått lämna sina anställningar.

Offentliga tjänster
Många av de nya jobben som tillkommer under prognosperioden kommer att skapas inom
den offentliga tjänstesektorn. Västra Götalands län har en stark befolkningsutveckling, och
det gäller i synnerhet länets redan tätt befolkade områden. Detta tack vare den höga invandringen. Den befarade förändringen i befolkningsstrukturen med en ökande andel äldre
och yngre, samt en krympande befolkning i arbetsför ålder mildras av flyktingströmmarna
som kommer till länet. Förutsatt att de nyanlända kan integreras på arbetsmarknaden
kommer de att vara ett välbehövligt tillskott till arbetskraften och hjälpa till att fylla behovet
av personal som behövs inom vård- och omsorg, samt förskola och utbildningsväsendet. I
det korta perspektivet ställer flyktingströmmarna stora krav på den offentliga sektorn och
utgifterna ökar. Men detta kommer att betala sig i ökad sysselsättning och minskad arbetslöshet på sikt samt säkerställa den nivå på välfärd vi har i dag, förutsatt att integrationen
kommer att fungera.
29 procent av den förvärvsarbetande dagbefolkningen i länet arbetar inom den offentliga
sektorn i Västra Götalands län. Fyrbodal har den högsta andelen offentligt anställda, medan Göteborgsregionen har den lägsta. Inom denna sektor återfinns några av länets största
arbetsgivare, där Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad är två av de absolut största.
Sahlgrenska sjukhuset är ett av Europas största sjukhus, med riksansvar för bland annat
barnhjärtkirurgi samt transplantation av lever och lungor. Det innebär att det finns mycket
forskning och utveckling på hög nivå även inom denna sektor.
Även om den offentligt finansierade verksamheten är stor i hela länet är den andelsmässigt
olika stor bland länets kommuner. I diagrammet nedan återfinns länets kommuner och där
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redovisas den andel av arbetstillfällena i respektive kommun som är inom det offentliga
området. Karlsborg, Vänersborg och Lerum har störst andel offentliga arbetsgivare. Karlsborg har en stark militär verksamhet, Vänersborg har tradition som residensstad och den
offentliga förvaltningen spelar fortfarande en stor roll för kommunen. Lerum är i stor utsträckning en utpendlingskommun, varför befolkningen i stor utsträckning har arbete utanför kommunen. Arbetstillfällena i den kommunala verksamheten tar då relativt stor andel. Minst andel arbetstillfällen inom de offentliga verksamheterna har de kommuner där
industrin eller de privata tjänstenäringarna har stort utrymme.
Andel förvärvsarbetande inom offentliga tjänster per kommun i Västra Götalands län 2014

Anm. Andel av den förvärvsarbetande dagbefolkningen (16-64 år) i respektive kommun som är verksam inom offentliga tjänster, enligt RAMS 2013. I offentliga tjänster ingår offentlig förvaltning, utbildning samt vård och omsorg, oavsett huvudman.

Förutsättningar för den offentliga sektorn att klara sina åtaganden
2015 och 2016 har varit två mycket goda år i termer av inkomstökning för många av länets
kommuner, på grund av ökande skatteintäkter när sysselsättningen och inkomster har
ökat. Skatteunderlaget förstärks dessutom av en höjning av pensionerna under 2016 och
2017. Den ökande bristen på allt fler yrkesgrupper inom både kommuner och landsting gör
dock att lönerna ökar i snabbare takt och skapar stora kostnadsökningar i många kommuner. Efter 2017 antas att kostnaderna ökar mer än skatteunderlaget på grund av den demografiska utvecklingen, samt att konjunkturen mattas av. Om den kommunala sektorn på
sikt skall klara av de förväntade kostnadsökningarna måste troligtvis skatter och avgifter
höjas samtidigt som verksamheten effektiviseras. Utmaningarna i den kommunala sektorn
förväntas bli stora både vad gäller ekonomi och verksamhet. En mycket viktig faktor i
många kommuner kommer att bli hur väl de nyanlända integreras på den lokala arbetsmarknaden. Fler människor måste komma i arbete för att ekvationen i slutändan skall gå
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ihop. Det borde också finnas stora möjligheter att effektivisera den kommunala och landstingskommunala verksamheten genom digitalisering och automatisering för att spara
pengar och öka kostnadseffektiviteten. Här finns stora möjligheter för att utveckla det
svenska välfärdssystemet till världsledande igen och finansiera forskning och investeringar
genom framtida exportinkomster.
2015 års bokslut för den kommunala sektorn var mycket positivt. Dock finns många utmaningar de kommande åren. Stora investeringar i bostäder, vatten och avlopp (VA) och så
vidare kommer att behövas. Dock är det den demografiska utvecklingen som är väldigt avgörande för hur olika verksamhetsområden kommer att utvecklas framöver. Barnafödandet ligger på en hög nivå, och förväntas öka kommande år. SKL bedömer dock inte att ökningen blir större bland förskolebarn, men däremot inom grundskolan. Inom gymnasieskolan är kasten tvära. Befolkningen 65+år kommer att utvecklas svagare, medan befolkningen över 85 kommer att stiga drastiskt efter 2020. Tack vare tillskottet av nyanlända
förväntas befolkningen i arbetsför ålder också att öka kommande år.
Även landstingen står för stora kostnadsökningar på grund av ökat vårdbehov, samt satsningar på kollektivtrafik. Många av rikets landsting har svårt att få ekonomin att gå ihop.
Västra Götalandsregionen är en av de landsting som förväntas göra ett positivt resultat. En
anledning till det är de införda stoppet på inhyrda läkare, som bromsade kostnadsutvecklingen dramatiskt. Effekten blev positiv även i bemärkelsen att landstinget fick enklare att
anställa läkare, när konkurrensen från bemanningsföretagen försvann.
Utanför länets storstadsregion och de större städerna finns efterfrågan på arbetskraft till
stor del inom offentlig sektor. Där är tillgången på utbildad arbetskraft redan i dag begränsad. Bristen på arbetskraft inom läraryrken, yrken inom sjukvård och omsorg är stor. Bristen på arbetskraft inom offentlig sektor är högst och har ökat mest utanför de befolkningstäta områdena i länet. Men bristen är hög även i de befolkningstäta områdena. Många av
länets kommuner har svårt att expandera i den utsträckning som de önskar.

Jobbmöjligheter inom den offentliga tjänstesektorn
Jobbmöjligheterna framöver inom den offentliga sektorn är mycket goda. I synnerhet den
kommunala servicen behöver ett stort tillskott av arbetskraft inom exempelvis förskola,
skola och omsorg. En stor andel av den ökande sysselsättningen under prognosperioden
förväntas just inom den kommunala sektorn. Ålderssammansättningen i många av de stora
yrkesgrupperna inom både skola och omsorg gör dessutom att rekryteringsbehoven är
mycket stora i vissa kommuner. Bristen på kvalificerad utbildad arbetskraft inom vissa yrken kan dock komma att hämma utvecklingen på vissa håll i länet. Många av kommunerna
i länets mer glest befolkade områden har svårt att anställa yrkesgrupper med högskoleutbildning. I synnerhet brukar många kommuner nämna socialsekreterare och olika typer av
ingenjörer och tekniker som mycket svårrekryterade yrkesgrupper. I dessa delar har även
den statliga sektorn svårt att få kvalificerade sökande, när det ska rekrytera handläggare
till olika förvaltningsuppdrag. Ett problem som inte finns i exempelvis Skövde eller andra
större städer som Borås och Göteborg.
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Trenden är att antalet anställda minskar svagt inom landstinget men ökar inom kommunal
och statlig verksamhet. De stora flyktingströmmarna ger också upphov till ökat anställningsbehov inom dessa sektorer. När det gäller minskningen inom landstinget beror det i
stor utsträckning på att verksamheten i privat regi har ökat de senaste åren. Exempel på
detta är införandet av vårdvalet inom primärvården. Även inom sjukvården är rekryteringsproblemen stora vilket hämmar sysselsättningsutvecklingen. Drygt 60 procent av arbetsgivarna inom offentlig sektor har uppgivit att det råder brist på en eller flera yrkesgrupper i vårens prognosundersökning. Motsvarande siffra våren 2015 uppgick till 46 procent.
Den upplevda arbetskraftsbristen är mest påtaglig inom landstingets verksamhet. Även de
privata arbetsgivarna inom utbildning, samt vård och omsorg upplever stor brist på många
kompetenser.
I takt med att åldersgrupperna bland de äldre förändras, ändras också behoven av äldreomsorg. En tendens inom äldreomsorgen är att arbetet blir mer och mer förebyggande och
hälsofrämjande och det pedagogiska arbetet inom vård och omsorg ökar. Kravet på utbildning ökar samtidigt som fler nya kompetenser behövs jämfört med tidigare. En annan tendens är att hemsjukvården blir alltmer avancerad då äldre personer som vårdats på sjukhus
skickas hem innan de är medicinskt färdigbehandlade. Inom detta område arbetar därför
fler yrkesgrupper tillsammans i team. Specialistsjuksköterskor inom äldreomsorgen går tidigt i pension vilket på sikt skapar bemanningsbekymmer. Alltför få studenter väljer dessutom inriktning geriatrik.

Yrkesgrupper inom offentliga tjänster med goda jobbmöjligheter
Det finns många olika yrkesgrupper där de offentliga arbetsgivarna har svårt att rekrytera
personal. Vissa av grupperna behövs i stora volymer medan andra yrken kan vara antalsmässigt färre, men strategiska. Bristsituationer kan då påverka samhällsservicen negativt.
I många kommuner som tar emot ett stort antal flyktingar är efterfrågan på SFI-lärare
mycket stor. Bristen på grundskolelärare ökar samt bristen på speciallärare och övriga pedagoger med specialkompetens. Det råder också stor brist på yrkeslärare på många av länets gymnasieskolor. Den absolut största bristen i numerära tal inom utbildningsområdet
är förskollärare. Socialsekreterare och biståndsbedömare är andra yrkesgrupper som är
mycket svårrekryterade inom många kommuner liksom sjuksköterskor med geriatrisk inriktning.
I Göteborg, Borås och på flera andra platser ökar behovet av utbildad personal inom funktionshinderområdet och det råder brist på stödassistenter med vård-och omsorgsutbildning med denna inriktning. Det råder också brist på skolledare och personal till olika chefsbefattningar i många av länets kommuner. Ytterligare svårrekryterade tjänster är bygglovshandläggare, samt ingenjörer och tekniker av olika slag. Inom offentlig verksamhet och i
synnerhet den kommunala börjar allt fler kommuner i länet signalera om brist på kockar
till storhushållen. Dessa kockar behöver en annan kompetens än de som arbetar inom privata restauranger. De behöver mycket goda kunskaper om allergier och specialkost samt
näringslära. Därför kräver arbetsgivarna gymnasieutbildning och minst tre års arbetslivserfarenhet. Söktrycket till många restaurangutbildningar på gymnasiet har minskat och de
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offentliga arbetsgivarna tror att bristen kommer att bli alarmerande inom två års tid, då
yrkeskåren har en hög medelålder. Fördelen med att arbeta inom den offentliga sektorn
som kock är att arbetstiderna oftast är att föredra om man har familj och barn, då kvällsarbete inte är lika vanligt förekommande.
Även inom sjukvården i länet är bristen stor på många håll. Sjuksköterskor och läkare med
specialistkompetens lyfts alltid fram som bristyrken. Inriktningar som särskilt kan lyftas
fram är specialistläkare inom psykiatri/barnpsykiatri, radiologi, ögonsjukdomar, samt
bild- och funktionsmedicin. Specialistsjuksköterskor inom operation, barnsjukvård samt
psykiatri råder det också stor brist på. Det är inte heller lätt att finna läkarsekreterare.
Det råder viss brist på tandläkare och specialisttandläkare i länet, men rekryteringsläget är
något enklare i Göteborg och de större städerna. Tandhygienister ersätter till viss del tandläkares arbetsuppgifter i dag inom förebyggande tandvård och barntandvård, eftersom
bristen på tandläkare har varit så stor. Efterfrågan på tandhygienister har därför ökat kraftigt på senare år och efterfrågan kommer att vara fortsatt stor. I ett länsperspektiv råder
det redan i dag någon brist på denna yrkesgrupp. Utbildningsvolymerna täcker inte det
behov som finns på arbetsmarknaden. När det gäller tandsköterskor tillhör det en av yrkesgrupperna med högst medelålder i länet. Det råder det stor brist på tandsköterskor i
hela länet. Även för denna yrkesgrupp är utbildningsvolymerna för små för att täcka behovet. Folktandvården i länet hoppas mycket på att man skall kunna rekrytera nyanlända för
att täcka upp bristen.

Yrkesgrupper med hårdare konkurrens om jobben
I takt med att krav på utbildning ökar blir det allt svårare för personer utan gymnasieutbildning att få tillsvidareanställning inom vård- och omsorg. Även kravet på utbildning om
man skall arbeta som personlig assistent ökar. Det gör att konkurrensen ökar hela tiden för
grupper utan utbildning. I takt med att bristen på undersköterskor ökar, ökar möjligheter
till arbete även för vårdbiträden. Det är dock mycket svårare i många kommuner att få en
tillsvidareanställning än om man har gymnasieutbildning, men det finns ett stort behov av
timvikarier även gällande vårdbiträden i dag. I många kommuner i länet är det därför fortfarande stor konkurrens om de tryggare anställningsförhållandena. Det finns också många
inskrivna arbetslösa som vill arbeta som personlig assistenter. Inom utbildningssfären är
läget likvärdigt. Det finns många inskrivna barnskötare och även om det går att få timvikariat så är det svårt att få en fast tjänst på en förskola utan eftergymnasial utbildning.
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Jord- och skogsbruk
Arbetsförmedlingens prognosundersökning hösten 2016 visar att det är företagen inom
jord- och skogsbruk som har lägst ställda förväntningar om sysselsättningsutvecklingen i
Västra Götalands län. Det är dock betydligt fler företag inom branschen som tror att efterfrågan på deras varor skall öka än minska.
Skogsbarometern 2016 visar på stor optimism inom skogsbruket. Ökande timmerpriser
och ökad investeringsvilja präglar högkonjunkturen inom skogsindustrin. Omställningen
från produktion av tidningspapper till produktion av kartong och hygienpapper är pågående och gynnar utvecklingen för svenska skogsbrukare. Sysselsättningen ökar bland
entreprenörer, medan den minskar inom det storskaliga skogsbruket. En trend som pågått
under en period och förväntas att fortsätta. Timmer- och massapriser har legat stilla under
2016. Enligt jordbruksbarometern räknar 30 procent av skogsägarna med stigande priser
2017. Byggandet är avgörande för timmerpriser och efterfrågan på timmer. I Sverige förväntas efterfrågan vara hög en lång tid framöver. Till de stora anläggningsprojekten i Göteborg kommer det lokalt att skapas stor efterfrågan på timmer. Efterfrågan i länet och
landet utgör dock en liten del av marknaden för de stora skogsägarna lokalt. En av de större
marknaderna är den brittiska marknaden och Mellanöstern för svenska trävaror. Efterfrågan därifrån har därför stor påverkan på avverkningen i landet. Sex av åtta skogsägare tror
att en investering i skogsmark är lönsam. Den positiva trend som inleddes under 2015 har
förstärkts under 2016 inom skogsbruket. Bedömningen är att den positiva trenden fortsätter både under 2017 och 2018. Smolken i bägaren är om Brexit sätter hinder i vägen, men
den effekten förväntas inte visa sig förrän längre fram i tiden. En orolig omvärld påverkar
export av papper och sågade trävaror, medan exporten av massa är fortsatt stabil.
Lantbruksbarometern 2016 visar att svenska bönder har fortsatt stora problem med lönsamheten. Åtta av tio jordbrukare har påbörjat arbetet med att vidta åtgärder för ökad lönsamhet. Det är återigen nöt- och fläskproducenter som upplever den bästa lönsamheten.
Mjölkproducenterna upplever att lönsamheten har försämrats under 2016 och växtproducenter upplever en oförändrad lönsamhet. När det gäller fläskköttsproducenter finns ett
tydligt gensvar från konsumenter om ändrad efterfrågan. Investeringsviljan inom jordbrukssektorn är låg, men tendens till förbättring finns i 2016 års upplaga av jordbruksbarometern. 22 procent av de tillfrågade i undersökningen upplever att de har god konkurrenskraft gentemot sina kollegor i Europa. Fjäderfä- och grisuppfödare upplever att de har
bäst konkurrenskraft. En tydlig skillnad 2016 är att de unga jordbrukarna upplever en
större framtidstro än sina äldre kollegor i branschen. I södra delen av Sverige sticker de
skånska och halländska jordbruken ut i positiv bemärkelse i lantbruksbarometern.
Antalet förvärvsarbetande 16-64 år som har sin huvudsakliga sysselsättning inom jord- och
skogsbruk i Västra Götalands län uppgår till runt 9 000 och motsvarar 1,2 procent av de
förvärvsarbetande i länet. I riket uppgår andelen inom dessa näringar till 1,5 procent och
bland länets kommuner är skillnaderna stora. Skaraborg är den delregion där andelen förvärvsarbetande inom jord- och skogsbruk är högst med tre procent. Lägst är den i Göteborgsregionen, under en procent. Mellerud, Färgelanda, Grästorp, Töreboda och Dals-Ed
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toppar listan med kommuner med högst andel förvärvsarbetande inom jord- och skog, medan Göteborg, Mölndal, Partille, Härryda och Borås är de kommuner med minst andel
inom dessa näringar.
Andel förvärvsarbetande inom jord- och skogsbruk tjänster per kommun i Västra Götalands län
2014

Anm. Andel av den förvärvsarbetande dagbefolkningen (16-64 år) i respektive kommun som är verksam inom jord- och skogsbruk, enligt RAMS 2014.

Jobbmöjligheter inom jord och skogsbruk
Antalet arbetstillfällen har minskat under en lång tid inom både jord- och skogsbruk, men
främst inom jordbruket. Medelåldern är hög och många äldre väljer att avveckla sitt jordbruk när det inte finns någon som vill ta över. De största yrkesgrupperna inom detta område utgörs av trädgårdsanläggare där antalet anställda i länet uppgår till 2 300 personer,
den näst största gruppen är växtodlare och djuruppfödare inom blanddrift, följt av husdjursuppfödare och husdjursskötare (båda med närmare 900 anställda). Det finns fyra
lantbruksgymnasier i Västra Götalands län efter det att man beslutat att lägga ner Nuntorpsgymnasiet. Näringen är bekymrad över nedläggningen i närområdet. Det är dock svårt
att fylla platserna på dessa skolor då söktrycket är lågt. Den tekniska utvecklingen gör att
det finns ett behov av maskinreparatörer och personer som både kan köra och underhålla maskiner. Säsongsvariationerna är stora och under sommarhalvåret behövs ett relativt sett stort antal säsongsanställda inom både jordbruk och skogsbruk. Till skogsbruket
behövs det röjningsarbetare, planterare och skogsmaskinförare. Maskinerna är mycket
stora och det är ett ensamt och bitvis farligt arbete. Det är svårt att hitta arbetskraft till
skogsnäringen och utländsk arbetskraft blir allt vanligare. Det är också mycket svårt att
hitta lastbilschaufförer som kan hämta timmer och köra de stora tunga timmerbilarna på
små och dåliga skogsvägar. Även när det gäller arborister är det svårt att hitta kompetens
inom länets och rikets gränser. De flesta av dem rekryteras också i utlandet.
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Yrkesgrupper inom jord- och skogsbruk med goda jobbmöjligheter
När det gäller bristen på kompetens inom detta område är tekniskt kunnande en brist bland
dem som söker de lediga jobben i sektorn. För att kunna arbeta inom jordbruksverksamhet
i dag behövs inte bara ett gott handlag med djur utan även ett tekniskt kunnande. Exempel
på områden där personer som lämnat naturbruksgymnasierna har bristfällig kunskap är
kring insemination och robotmjölkning. Djurskötare inom nötproduktion är det viss brist
på samt skördemaskinsförare. Bristen är dock mer påtaglig inom skogsbruket där det är
mycket svårt att få tag i röjningsarbetare, skogsmaskinförare, timmerbilsförare och arborister. Länets arbetsgivare får ofta anlita utländsk arbetskraft på dessa områden.

Yrkesgrupper med hårdare konkurrens om jobben
Av de unga som söker sig till branschen är det alldeles för många som önskar bli smådjursskötare i relation till vad det finns arbetstillfällen i länet. Även om antalet djurpensionat
och hunddagis växer, så är antalet arbetstillfällen få. Det finns relativt många inskrivna
arbetslösa som vill arbeta som parkarbetare och trädgårdsanläggare, samtidigt som branschen säger att det råder brist på utbildad arbetskraft. Trots en uppsjö av tv-program och
böcker i ämnet trädgård anser branschen att intresset att jobba inom området är svalt hos
de unga.
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Befolkning och arbetskraft
Detta kapitel beskriver länets demografiska utveckling med särskild fokus på utvecklingen i länets olika delregioner. Uppgifterna bygger huvudsakligen på statistik hämtad
från SCB. Den demografiska utvecklingen är av väsentlig betydelse för hur arbetskraft
och sysselsättning förändras och därmed hur välfärdsfinansieringen påverkas över tid.

Befolkningen
Sedan 2009 har den inrikes födda befolkningen i arbetsför ålder minskat och inrikes födda
äldre än 65 år märkbart ökat, vilket har resulterat i reducerade skatteunderlag. Minskad
inrikes född befolkning i arbetsför ålder har dock dämpats av ökningen bland de utrikes
födda. En del av ökningen av de utrikes födda härrör från de senaste årens höga invandring
av personer med asylrelaterade skäl. Den politiska oron i omvärlden och konflikter i gränsregioner till Europa har inneburit att det aldrig tidigare har varit så många människor på
flykt i världen. Förändringar av volymer av personer som söker och får uppehållstillstånd
kan bli stora och snabba då flöden starkt påverkas av politiska beslut såväl i Sverige som i
andra länder och på EU-nivå. Till följd av de snabba förändringarna har befolkningsberäkningar blivit allt mer svårprognosticerade vilket bidragit till stora revideringar. Trots viss
osäkerhet tyder det mesta på att folkmängden beräknas nå upp till tio miljoner under år
2017. Folkmängden förväntas öka med ytterligare en miljon personer under de kommande
tio åren och ökningen förväntas ske i alla åldersklasser. Under år 2015 invandrade 134 000
personer till Sverige, en rekordsiffra men lägre än förväntat. Generellt sett är den största
gruppen som invandrar till Sverige personer födda i Sverige med svenskt medborgarskap 10,
men år 2015 var det dock syrier som var den största gruppen med 30 000 invandrade personer (personer födda i Sverige var den näst största gruppen). Invandringen bidrog till en
befolkningsökning med 103 000 personer, en ökning med 1 000 personer jämfört med år
2014. Vid utgången av 2015 var närmare 1,7 miljoner av landets 9,9 miljoner födda utomlands, vilket motsvarar drygt 17,0 procent (andelen i länet uppgick till 16,8 procent).

Befolkningen ökar i Västra Götalands län
Länet har haft en positiv befolkningstillväxt och de senaste tio åren har befolkningen i genomsnitt ökat med drygt 11 000 personer per år. Befolkningstillväxten har varit särskilt
hög under 2014 och 2015 med en ökning på närmare 17 000 personer årligen. Göteborgsregionen är fortsatt den delregion i länet där befolkningen ökar mest, och närmare 90 procent av länets befolkningstillväxt under de senaste åren skedde i denna delregion, som hyser drygt hälften av befolkningen.
Vid slutet av tredje kvartalet 2016 uppgick invånarantalet i Västra Götalands län till drygt
1 666 000 personer, vilket motsvarar en sjättedel av landets befolkning. Under de tre första
kvartalen av 2016 har länets befolkning ökat med närmare 17 400 personer, och under hela
året väntas ökningen överstiga 23 000 personer. Enligt Migrationsverkets senaste prognos
till regeringen väntas handläggningstiderna uppgå till 15 månader innan de minskar under

10

Alla svenskar som har bott utomlands och flyttar hem ingår alltså i statistiken.

53

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2016 Västra Götaland län

andra halvan av 2017, för att sedan avta till fyra månader under 2018. Givet prognosantagandena förväntas befolkningstillväxten tillta i styrka även under 2017 till följd av det stora
antalet asylansökningar som kom under hösten 2015, för att därefter minska till historiskt
sett normala nivåer.
Diagrammet nedan ger en bild över åldersfördelningen för länets befolkning, där man tydligt kan utläsa att befolkningen åldras och en stor del av befolkningen pensioneras, en utveckling som kommer att tillta i styrka under de kommande åren. Befolkningen i åldersspannet 35-44 år är betydligt färre än dem som tillhör gruppen 45-55 år. Samtidigt finns
det många som tillhör den så kallade ”babyboomen” (födda under början på 90-talet) som
just nu tillträder arbetsmarknaden och fungerar som en motvikt till dem som lämnar arbetskraften av åldersskäl, men det är tydligt att större påfyllnad kommer att behövas då
antalet i gruppen 10-20 år är mycket lågt.
Befolkningspyramid, kön och ålder 0-100+, år 2015, Västra Götalands län

Befolkningen i arbetsför ålder
Under år 2009 minskade för första gången befolkningen i arbetsför ålder i riket. Denna
utveckling har ännu inte drabbat Västra Götalands län som helhet men en hel del av dess
kommuner. Att befolkningen i arbetsför ålder ökar är tack vare den positiva utvecklingen
av utrikes födda. Invandringen kommer dock inte alla kommuner till del i lika stor utsträckning vilket gör att utvecklingen varierar kraftigt bland länets kommuner. Under år 2015
hade åtta av Västra Götalands läns 49 kommuner en negativ befolkningsutveckling jämfört
med året innan. 11 Sedan 2008 har den inrikes födda befolkningen minskat med 3 procent i
länet, medan den utrikes födda delen av befolkningen har ökat med 24 procent. Sammantaget ger det en befolkningsökning på 1,7 procent för länet. Diagrammet nedan visar den
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Orust, Munkedal, Skara, Herrljunga, Karlsborg, Tranemo, Gullspång och Färgelanda.
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procentuella förändringen av länets befolkning år för år för utrikes och inrikes födda mellan
2002 och 2015.
Procentuell förändring av befolkningen 15-64 år för inrikes och utrikes födda, 2002-2015, i Västra
Götalands län

Utvecklingen med en minskande inrikes född befolkning i vissa delar av länet tog fart redan
innan 2008, men det är under de tio senaste åren som förändringen är tydligast.
Diagrammen nedan visar den procentuella förändringen år för år mellan 2007 och 2015 av
utrikes och inrikes födda i länets fyra delregioner. Göteborgsregionen är den enda av delregionerna där den inrikes födda befolkningen i arbetsför ålder inte har minskat, med undantag för 2014 och 2015 (från 2006 till 2015 har den i stället ökat med nästan 7 000 personer). Förändringen har dock varit särskilt påtaglig i Fyrbodal och Skaraborg där den inrikes födda befolkningen under de tio senaste åren har minskat med 12 000 respektive
11 000 personer (minskningen i Sjuhärad uppgick till 4 600 personer). Det är också i dessa
två delregioner som den utrikes födda delen av befolkningen andelsmässigt har ökat mest,
och särskilt stor var ökningen under de tre senaste åren. Mellan 2006 och 2015 ökade den
utrikes födda befolkningen i Fyrbodal med 8 400 personer, i Skaraborg med 6 500, i Sjuhärad med 5 800 och i Göteborgsregionen med 33 000 personer.
Procentuell förändring av befolkningen
15-64 år för inrikes och utrikes födda,
2007-2015, i Fyrbodal
Utrikes födda

Procentuell förändring av befolkningen 15-64 år för inrikes och utrikes födda, 2007-2015, i Sjuhärad
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Procentuell förändring av befolkningen
15-64 år för inrikes och utrikes födda,
2007-2015, i Göteborgsregionen
Utrikes födda
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Procentuell förändring av befolkningen 15-64 år för inrikes och utrikes
födda, 2007-2015, i Skaraborg
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Befolkning efter utbildningsnivå
Som tidigare nämnts är Västra Götalands län ett Sverige i miniatyr, vilket också gäller befolkningens utbildningsnivå. Mellan de fyra delregionerna skiljer det sig däremot, och Göteborgsregionen återigen sticker ut mest, vilket nedanstående diagram tydligt visar. Göteborgsregionen är den enda delregion där andelen 16 år och äldre med förgymnasial utbildning understiger 20 procent (motsvarande siffra i Fyrbodal och Skaraborg är 25 procent
och i Sjuhärad 28 procent). I Göteborgsregionen har 40 procent av befolkningen någon
form av eftergymnasial utbildning, medan endast en av fyra i de övriga delregionerna innehar en sådan. Tendenserna är inget unikt för länet utan är en nationell och världsomfattande företeelse där storstadsregioner med fler utbildningsmöjligheter lockar och får personer med längre utbildningsnivåer att bosätta sig där.
Befolkning 16 år och äldre efter utbildningsnivå, 2015, i länet och de fyra delregionerna
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Arbetskraften
Hur arbetskraften utvecklas beror på den arbetsföra befolkningens storlek och sammansättning. För sysselsättningsökning och därmed ekonomisk tillväxt (ökning av bruttonationalprodukt) skall kunna bevaras är en positiv utveckling av arbetskraften avgörande. Ju
fler som är sysselsatta desto bättre utvecklas BNP men också andra viktiga mått som exempelvis HDI (Human Development Index) som tar med parametrar så som livslängd och
levnadsstandard i beräkningen. Följaktligen har befolkningsförändringar stor betydelse för
tillväxt och en fortsatt fungerande välfärd.
Arbetskraften utgörs av de personer som står till arbetsmarknadens förfogande, som sysselsatt eller som aktivt arbetssökande. Definition av arbetskraften och vad som är arbetsför
ålder varierar. I de officiella arbetskraftsundersökningarna (AKU) från SCB är arbetskraften summan av de sysselsatta och de arbetslösa i åldern 15-74 år. På riksnivå mäts arbetskraftens storlek i AKU varje månad. Gruppen som står utanför arbetskraften består exempelvis av studerande (som inte söker arbete), personer med sjuk- och aktivitetsersättning,
hemarbetande, pensionärer och så kallade latent arbetslösa, vilka kan tillträda ett arbete
men som inte är aktivt arbetssökande. Konjunkturläget påverkar antalet personer som står
utanför arbetskraften. I tider med sämre jobbmöjligheter ökar gruppen eftersom fler påbörjar studier eller avstår från att söka arbete. I godare tider då antalet lediga arbeten ökar
stiger också antalet personer i arbetskraften. Politiska reformer som genomfördes mellan
2006 och 2014 med syftet att öka arbetskraftsdeltagande har också bidragit till ökade numerärer på arbetskraften såväl i riket som i länet, men det är främst länets växande befolkning som har bidragit till den starka utvecklingen av antalet personer i arbetskraften.

Arbetskraftsutveckling
Under 2000-talet har antalet personer i arbetskraften i Västra Götalands län ökat relativt
kraftigt, med undantag för åren efter finanskrisen och efter konjunkturdippen.
För att belysa arbetskraftsdeltagandet i ett län eller kommun används förvärvsintensitet
som mäts som andelen förvärvsarbetande av befolkningen i referensgruppen.
Hur hög intensiteten är varierar både regionalt och mellan olika grupper. Som nedanstående tabell illustrerar är förvärvsintensiteten högst i Stockholms län jämfört med de övriga
storstadslänen, Västra Götaland och Skåne, och även högre än genomsnittet för riket. Detta
gäller för såväl totalen som undergrupperna. Västra Götalands läns förvärvsintensitet ligger i linje med rikssnittet medan Skånes andelar är betydligt lägre för flertalet grupper.
Generellt sett har kvinnor lägre intensitet än män till följd av högre studiedeltagande och
längre tider i föräldraledigheter eller andra anledningar. Utrikes födda har lägre förvärvsintensitet än inrikes födda till följd av att utrikes födda i lägre utsträckning är förvärvsarbetande. Skillnaderna mellan olika grupper av utrikes födda är dock stora och det finns
grupper där andelen är högre än den för inrikes födda. Personer som kommer till Sverige
för att arbeta, studera eller som har hög utbildningsnivå är oftare förvärvsarbetande än till
exempel de med förgymnasial utbildning.
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Tabell: Förvärvsintensitet för olika grupper i befolkningen 16+ år, i riket samt de tre storstadslänen, 2014
Län

Totalt

Män

Inrikes födda

Kvinnor

Utrikes födda

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

Skåne

72,4

73,4

71,3

78,8

80,1

79,5

49,1

53,2

51,1

Stockholm

78,8

79,9

77,6

84,2

84,4

84,3

61,8

68,7

65,2

Västra Götaland

77,3

78,5

76,1

82,8

82,8

82,2

55,4

61,3

58,3

Riket

77,3

78,5

76,0

82,9

82,9

82,2

55,7

61,3

58,5

Källa: SCB/RAMS (2014)

Pendling
Den potentiella arbetskraften i ett län innefattar inte bara länets befolkning då en viss arbetspendling sker över länsgränserna. Stor utpendling sker även till Norge och då i huvudsak från gränsområdena i Fyrbodal där gränsregionen fungerar som en regional arbetsmarknad. Denna sortens pendling har dock minskat under de senaste åren. Den största
utpendlingen från Västra Götalands län till ett annat län sker till Stockholm där drygt 30
procent av de inrikes pendlande har sin arbetsplats. Inpendlarna till Västra Götaland är
dock nästan 8 700 fler än utpendlarna. 12 Det största inflödet kommer från norra Halland
(främst Kungsbacka och Varberg), och det är då arbetsmarknaden i Göteborgsregionen (i
huvudsak Mölndal och Göteborg, men även Marks kommun) som drar till sig pendlare över
länsgränsen. Arbetskraftsutbudet på den lokala arbetsmarknaden omfattar således en befolkning som inte nödvändigtvis bor på samma sida länsgränsen. Den största av arbetspendlingen sker dock inom länet, exempelvis från mindre orter i Göteborgsregionen till
arbetsplatser i Göteborg eller mellan större städer (Göteborg-Borås och vice versa).

Utveckling de kommande åren
Kombinationen av ett fortsatt starkt konjunkturläge och befolkningstillväxt antyder att arbetskraftsutbudet förväntas öka kraftigt under år 2016 och något mindre under år 2017. En
anledning är att det finns tecken på en inbromsning i världsekonomin och ökad osäkerhet
i omvärlden, vilket av naturliga skäl ger avtryck i arbetskraftsutbudet i såväl länet som i
övriga delar av landet. En annan viktig orsak är att invandringen förväntas minska till följd
av skärpa migrationsregler vilket gör att invandringen som motvikt till den demografiska
effekten av pensionsavgångar inte blir lika stark. Påfyllnaden av unga personer som tillträder arbetskraften är långt ifrån det antalet personer som lämnar och kommer att lämna
arbetskraften av åldersskäl de kommande åren, vilket gör att arbetskraften inte ökar mer
trots relativt starkt konjunkturläge. Utvecklingen av arbetskraften är i hög grad avhängig
Migrationsverkets kapacitet av flyktingmottagandet och förändringar i migrationspolitiken, vilket gör beräkningar svårprognosticerade.

12 Inpendlarna till Västra Götalands län var drygt 42 700 personer enligt SCB:s senaste registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS 2014) medan utpendlarna var drygt 33 800.
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Inskrivna arbetslösa vid Arbetsförmedlingen
I detta kapitel beskrivs utvecklingen av inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län. Uppgifterna kring arbetslöshetens utveckling bygger i huvudsak på Arbetsförmedlingens
verksamhetsstatistik. Med arbetslösa menas i detta sammanhang inskrivna arbetslösa
vilket är summan av öppet arbetslösa och deltagare i arbetsmarknadspolitiska program
med aktivitetsstöd. 13 I kapitlet redogörs för arbetslöshetsutvecklingen, med tyngdpunkt
på de senaste åren, och med delregionala perspektiv.

Arbetslöshetens utveckling
För att illustrera den långsiktiga utvecklingen av arbetslösheten redovisas nedanstående
diagram där rikets respektive länets relativa arbetslöshet sedan år 1995 kan utläsas. Det är
tydligt att de två arbetslöshetskurvorna följer varandra med undantag för de senaste fem
åren då arbetslösheten i länet minskar i snabbare takt. Referensperioden inleddes med en
nedgång av arbetslöshetsnivåerna och återhämtning från historiskt höga nivåer som följd
av finanskrisen som drabbade landet under åren 1990-1994. Under början av 2000-talet
stabiliserades arbetslösheten kring 7 procent för att gå ned till under 5 procent under högkonjunkturåren 2006-2007. Därefter ökade återigen arbetslöshetsnivåerna i samband med
den globala finanskrisen. Den relativa arbetslösheten, för såväl riket som länet, nådde sin
kulmen på drygt 9 procent innan den började minska igen under år 2010. Nedgången fick
särskild fart under 2013-års andra halvår och arbetslöshetsnivåerna har sedan dess minskat i stadig takt, i synnerhet i länet där arbetslöshetsnivån i nuläget ligger på 6,8 procent.
Arbetslöshetsnivåerna påverkas av konjunkturläget men det finns även andra faktorer som
ger avtryck, så som den demografiska utvecklingen och åldersfördelning. Politiska beslut
om regler kring arbetslöshets- och sjukförsäkring, dimensionering av arbetsmarknadspolitiska program och förändringar i myndigheters ansvarsområden påverkar också kurvorna, då det leder till att Arbetsförmedlingen får nya grupper av arbetssökande. Flyktingars etableringsfas inleds generellt med en period av arbetslöshet. Ökad flyktinginvandring
har därför historiskt sett haft en stark inverkan på arbetslöshetsutvecklingen, exempelvis
under början på 90-talet när många flyktingar från krigsdrabbade Balkan kom till Sverige.
Likartad utveckling i länet och riket som helhet kan förklaras av att näringsstrukturen, befolkningssammansättningen och inte minst konjunkturläget i Västra Götalands län liknar
landets. Dock innefattar länet geografiskt olika områden med skilda näringsstrukturer och
temperaturer på de olika arbetsmarknaderna. Av denna anledning skiljer sig arbetslösheten åt mellan olika kommuner och bland olika grupper av individer, vilket också är nationella företeelser. I rapportens bilaga 3 återfinns uppgifter för länets samtliga kommuner
uppdelat i kategorierna kön, ålder, födelseland och utbildningsbakgrund.

13 Arbetslösheten i avsnittet behandlar enbart dem som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. I den
officiella arbetslöshetsstatistiken från SCB:s arbetskraftsundersökningar används en annan arbetslöshetsdefinition och då inräknas exempelvis den stora gruppen studerande som söker arbete, vilka
sällan är inskrivna som arbetssökande på Arbetsförmedlingen.
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Inskrivna arbetslösa 16-64 år som andel av registerbaserad arbetskraft, Västra Götalands län, 1995-2016

Delregionala skillnader
Det är tydligt att länets fyra delregioner hör ihop och att konjunkturutvecklingen påverkar
alla länets delar, vilket diagrammet nedan kan bekräfta. Samtidigt finns det också regionala
skillnader och sambanden mellan delregionerna har minskat mer och mer sedan 2010, vilket har belysts under rapportens inledande delar. Som framgår av diagrammet nedan har
andelen och antalet inskrivna under de senaste åren minskat snabbast i Göteborgsregionen. Anledningen är att Göteborgsregionen är en av landets tillväxtmotorer och det
skapas fler jobb i denna delregion än övriga regioner i länet. Det är också i denna region
som sårbarheten för konjunkturförändringar och säsongsvariationer är minst, vilket beror
på varierad näringsstruktur med jobbtillfällen inom alla branscher. Säsongsvariationerna
är större i exempelvis Fyrbodal där arbetslösheten generellt är högre under vinterhalvåret.
I ett historiskt perspektiv har fordonsindustrin i Fyrbodal relativt sett anställt många människor, och därför har nedläggningar haft betydande konsekvenser för antalet inskrivna i
delregionen, i synnerhet i början av år 2012 då antalet nådde sin högsta nivå med 15 300
inskrivna. Sedan 2012 har utvecklingen över antalet inskrivna i samtliga delregioner varit
god, och särskilt positiv har utvecklingen varit under 2016 med månadssiffror som varit
lägre än på åtta år. I oktober 2016 var antalet inskrivna arbetslösa (16-64 år) i Fyrbodal 11
400, Göteborgsregionen 28 600, i Sjuhärad 6 500 och i Skaraborg 9 200. I jämförelser med
motsvarande siffror året innan är Göteborgsregionen den delregion som sticker ut mest
med cirka 2 000 färre inskrivna, varav ungdomar (18-24 år) svarar för hälften av minskningen (samtidigt har antalet inskrivna äldre (55-64 år) varit oförändrat i samtliga delregioner). I Sjuhärad och Skaraborg har antalet minskat med 300 inskrivna vardera, medan
siffran är oförändrad i Fyrbodal. Mer information om utvecklingen av olika grupper av inskrivna arbetslösa efter delregion finns i slutet av detta kapitel.
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Inskrivna arbetslösa 16-64 år efter delregion (indexvärde januari 2006), 2006-oktober 2016 14

Arbetslöshetens sammansättning
Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik över inskrivna arbetslösa är en rik källa vid jämförelser av arbetslöshetsnivåer mellan län, kommuner och olika grupper av arbetssökande.
Statistiken kan användas för att analysera arbetslöshetens sammansättning utifrån exempelvis kön, ålder, födelseland och utbildningsbakgrund. I nedanstående diagram jämförs
arbetslöshetsnivåerna utifrån dessa variabler för länet och riket, där Västra Götalands län
genomgående har lägre nivåer än riket som helhet.
Arbetslöshetsnivån skiljer sig något mellan könen där kvinnor har en lägre arbetslöshet än
män, men män har trots det högre förvärvsintensitet än kvinnor. Fenomenet kan förklaras
av att kvinnor i större utsträckning studerar, är föräldralediga eller av andra anledningar
står utanför arbetskraften.
Skillnaderna är desto större mellan olika åldersgrupper, där exempelvis ungdomars (18-24
år) arbetslöshet är högre än äldres (55-64 år). Yngre personer är i regel i början av sina
arbetslivskarriärer, har nyligen slutat skolan och är i etableringsfasen på arbetsmarknaden
där kortare anställningar ofta varvas med perioder av arbetslöshet. Under det senaste året
har dock ungdomars position kraftigt förbättrats och ungdomsarbetslösheten i oktober
uppmättes till 10,1 procent vilket kan jämföras med 11,4 procent ett år tidigare. Stark positiv utveckling bland länets unga tros fortlöpa under prognosperioden. Förutom högkon-

14 Det indexerade diagrammet har januari 2006 som startvärde och visar förändringen av antalet inskrivna arbetslösa (16-64 år) efter delregion mellan 2006 och 2016. Diagrammet har indexerats för
att visa relationer då volymerna över antalet inskrivna arbetslösa skiljer sig märkbart mellan de olika
delregionerna, där Göteborgsregionen är den största med majoriteten av länets inskrivna arbetslösa.
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junkturen är en förklaring till att många ungdomar går ut i arbete att det skapas arbetstillfällen där ungdomar kan hitta ingångsjobb, exempelvis inom handeln och hotell- och restaurangbranschen, till följd av fortsatt hög konsumtion bland företag och hushåll. Generellt är yngre personer mer konjunkturkänsliga och gynnas i goda tider samt missgynnas i
lågkonjunkturer, vilket beror på kortare arbetslivserfarenheter och jämförelsevis mer
osäkra anställningsformer. Att ungdomar i jämförelser med andra åldersgrupper oftare
hamnar i perioder av arbetslöshet tillsammans med skillnader i arbetskraftsdeltagandet
mellan grupperna, där äldre har både högre arbetskraftsdeltagande och förvärvsintensitet,
gör att jämförelser inte är helt rättvisande. Personer som tillhör det äldre åldersspannet
har generellt en fast förankring på arbetsmarknaden och jämförelsevis en liten risk att
hamna i arbetslöshet. Däremot kan det vara svårt för äldre personer som hamnat i arbetslöshet att åter komma i arbete, särskilt för dem med kortare utbildningsbakgrund. (Mer
information om de båda grupperna på delregional nivå finns i slutet av detta kapitel).
Även mellan inrikes och utrikes födda är skillnaderna i nivåer på arbetslöshet stora. Inrikes
födda har drygt 17 procentenheter lägre arbetslöshet än utrikes födda i Västra Götalands
län. Trots höga arbetslöshetssiffror ser Arbetsförmedlingen att det rådande konjunkturläget även gynnar många utrikes födda och många i gruppen går ut i arbete. Betydligt fler
tillträder dock arbetskraften än antalet som går ut i arbete, som följd av att många nyanlända kom till landet under 2015 skrivs in på Arbetsförmedlingen. Dessa individer är nya
på svensk arbetsmarknad och behöver av naturliga skäl längre tid för att få en fast förankring, bland annat till följd av bristande svenskkunskaper och avsaknad av kontakter.
Bland personer med olika utbildningsbakgrund är det också stora skillnader. För personer
med enbart förgymnasial utbildning är situationen på arbetsmarknaden särskilt tuff med
hög arbetslöshet som följd. Utvecklingen där fler och fler arbetsgivare ställer högre krav på
utbildning bland arbetssökande tros vara ihållande över tid.
Inskrivna arbetslösa 16-64 år som andel av registerbaserad arbetskraft för respektive grupp, genomsnitt
av andra kvartalet 2016 och tredje kvartalet 2016, Västra Götalands län
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Ökad tudelning på länets arbetsmarknad
En stor del av de inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen har långa tider av arbetslöshet. Mer än hälften av de inskrivna arbetslösa har varit utan arbete i mer än ett halvår och
flödet från grupper med kortare arbetslöshet till grupper med längre tider sker ständigt.
Diagrammet nedan visar de inskrivna arbetslösa efter tider utan arbete. Av de fyra grupperna är personer med mindre än 6 månader utan arbete den största gruppen. Det är inom
den gruppen som de största förändringarna syns, och även där som de senaste årens konjunkturförstärkning har gjort att kurvan går ner i snabb takt. Det är givetvis också i den
gruppen de nyinskrivna arbetslösa hamnar, men det är även ur den gruppen som det
största utflödet till arbete sker. Oavsett konjunkturläge är det generellt personer med kortare arbetslöshetstider som står närmast arbetsmarknaden och har lättast att hitta ett arbete. Längre tider utan arbete är försvårande för möjligheterna att komma till ett varaktigt
arbete genom att personerna i mindre utsträckning tar del av kompetensutveckling, mister
viktiga nätverk och därmed även försämrar attraktionskraften bland arbetsgivare.
Mellan oktober 2015 och samma månad i år har antalet personer med mer än ett års arbetslöshet minskat något (men har ökat för dem med mer än två år utan arbete). Eftersom
denna minskning dock är mindre än den totala förändringen har andelen inskrivna arbetslösa med mer än ett år utan arbete ökat. I oktober 2015 hade 39,6 procent av de inskrivna
arbetslösa varit utan arbete i mer än tolv månader. I oktober 2016 var motsvarande siffra
40,2 procent. En liten förändring, men en tydlig illustration över en ökad tudelning på arbetsmarknaden.

Inskrivna arbetslösa 16-64 år efter inskrivningstid, Västra Götalands län, januari 2006-oktober 2016
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Fortsatt tuff situation för arbetslösa med utsatt ställning
Arbetsförmedlingen har identifierat kategorier av arbetssökande som i genomsnitt har
större svårigheter att snabbt finna ett arbete och löper därmed större risk att hamna i längre
tider av arbetslöshet. Arbetsförmedlingen benämner dessa som arbetslösa med utsatt ställning. Gruppen har följts över tid utifrån dess storlek både vad gäller antal och andel av
inskrivna arbetslösa.
Begreppet innefattar:
•
•
•
•

Arbetslösa med högst förgymnasial utbildning
Arbetslösa med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga
Arbetslösa i åldrarna 55-64 år
Arbetslösa utomeuropeiskt födda

Det är viktigt att understryka att enskilda individer som tillhör dessa grupper kan ha lika
lätt att få en fast förankring på arbetsmarknaden som andra. Som framgår av diagrammet
nedan har trenden varit att antalet inskrivna arbetslösa med utsatt ställning har ökat, medan fallet är motsatt bland övriga inskrivna arbetslösa som i stället har minskat i snabb
takt. Gapet mellan inskrivna arbetslösa med utsatt ställning och övriga inskrivna arbetslösa
har således vuxit, en utveckling som tog fart under år 2010.

Inskrivna arbetslösa 16-64 år med utsatt ställning på arbetsmarknaden och övriga inskrivna arbetslösa,
Västra Götalands län, januari 2004-oktober 2016
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Som framgår av den neråtlutande kurvan för de övriga inskrivna arbetslösa har personer
med starkare positioner på arbetsmarknaden fått den bästa utdelningen av de senaste
årens starka konjunkturutveckling. Antalet inskrivna som tillhör övriga inskrivna arbetslösa har nästintill halverats under en fyraårsperiod och den aktuella nivån är i linje med
den historiskt låga nivån under högkonjunkturåren före finanskrisen. De inskrivna arbetslösa med utsatt ställning har å andra sidan ökat i antal de senaste åren och nått rekordnivåer. Under sommaren 2014 minskade arbetslösheten något för dessa jämfört med motsvarande månader året innan, men nedgången var tillfällig då kurvan åter har vänt uppåt.
Historien har visat att en förstärkning av konjunkturen först gynnar grupper med starkare
ställning på arbetsmarknaden och att utdelningen når andra grupper med en viss fördröjning. Därför krävs längre period av god konjunktur och stark jobbtillväxt för att nivån för
arbetslösa med utsatt ställning ska minska. I takt med att antalet inskrivna som står nära
arbetsmarknaden minskar förbättras chanserna för övriga att konkurrera om jobben.
Även om utvecklingen framöver ser positiv ut även för arbetslösa med utsatt ställning är
det tydligt att gapet växer. Antalet inskrivna arbetslösa med utsatt ställning uppgick i oktober 2016 till 39 800 personer (jämfört med 39 200 ett år tidigare). Övriga inskrivna uppgick till 14 700 personer (jämfört med 17 800 i oktober 2015). Arbetslösa i utsatt ställning
utgör därmed 73,1 procent av de inskrivna arbetslösa i länet, vilket är den högsta andelen
någonsin (för ett år sedan uppgick andelen utsatta till 68,7 procent). Som andel av de inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen bedöms dessa att öka under 2017, vilket försvårar Arbetsförmedlingens matchningsarbete då kraven på individuellt anpassade lösningar
växer. De arbetsmarknadspolitiska verktygen där dessa grupper kan få hjälp att komma ut
på arbetsmarknaden måste därför vara än mer skarpa och ändamålsenliga.
De båda kurvornas utseende illustrerar tydligt de både olika gruppernas position på arbetsmarknaden och att de har fått olika utdelning de senaste åren. Orsakerna till detta är delvis
att kraven på kompetens ständigt ökar på arbetsmarknaden. Men det är också viktigt att
påpeka att Arbetsförmedlingen har fått nya och utökade uppdrag. Genom detta har även
antalet personer med utsatt ställning ökat. De förändrade regelverken kring sjukförsäkringen runt år 2010 gjorde att många personer har kommit till Arbetsförmedlingen efter
längre sjukskrivningstider. Bland dessa personer finns inslag av ohälsoproblematik och i
många fall en funktionsnedsättning som medför delvis eller helt nedsatt arbetsförmåga. I
samband med etableringsreformen samma år fick Arbetsförmedlingen ett samordnande
ansvar att i samverkan med flera aktörer snabbt hjälpa personer som är nya i Sverige att
komma i arbete eller utbildning. Detta utökade uppdrag har gjort att fler utomeuropeiskt
födda personer numera återfinns hos myndigheten, vilket ger utslag i arbetslöshetssiffrorna för gruppen inskrivna med utsatt ställning.
I diagrammet nedan illustreras utvecklingen för var och en av delgrupperna av arbetslösa
med utsatt ställning. Här kan en person finnas med i flera av grupperna, till skillnad från
föregående diagram där ingen dubbelräkning förekommer.
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Inskrivna arbetslösa 16-64 år fördelade på enskilda grupper, Västra Götalands län, 2004-oktober 2016.
Observera att en person kan ingå i flera grupper

Arbetslösa med enbart förgymnasial utbildning har fram till 2014 varit den största delgruppen. Denna grupp ökade kraftigt i samband med finanskrisen 2008-2009, där nedskärningar och nedläggningar av företag gjorde att många i gruppen förlorade sina jobb och
hade svårt att komma tillbaka i arbete när konkurrensen på arbetsmarknaden hårdnade.
Även Arbetsförmedlingens nya uppdrag har haft påverkan då många personer med kortare
utbildningsbakgrund har ställt sig till arbetsmarknadens förfogande.
Gruppen utomeuropeiskt födda har ökat över tid och är den största enskilda delgruppen av
inskrivna arbetslösa med utsatt ställning. En ökad utomeuropeisk invandring till landet
och etableringsuppdraget har gjort att gruppen har vuxit kraftigt. Kurvans lutning är särskilt brant under 2016 eftersom många nyanlända som kom under 2015 nu skrivs in på
Arbetsförmedlingen.
Gruppen av personer som har funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga
har också ökat över tid, men har under ett par års tid uppvisat en utveckling mot att minska
i antal. Den sista gruppen, äldre arbetslösa, har i princip varit oförändrad sedan några år
tillbaka, men har även den minskat något den senaste tiden.
Av de närmare 40 000 inskrivna med utsatt ställning i länet tillhörde över hälften (56,1
procent eller drygt 22 400 personer) endast en av de fyra grupperna 15. Cirka 37,4 procent
eller 14 900 av de inskrivna arbetslösa ingår i två av delgrupperna. Här är den vanligaste
kombinationen utomeuropeiskt födda med endast förgymnasial utbildning (nästan 9 300
av de inskrivna arbetslösa hade denna kombination av statistisk karaktäristika). Övriga
kombinationer är mindre. Drygt 1 700 inskrivna arbetslösa med funktionsnedsättning saknar gymnasieutbildning. Grupperna äldre som endast har förgymnasial utbildning och
äldre som har funktionsnedsättning omfattar drygt 1 100 personer vardera.

15

För information om hur stora de grupper är som endast har en av karakteristikorna se bilaga 4.
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Det är däremot inte lika vanligt att ingå i tre eller fyra av delgrupperna. Drygt 2 350 personer, motsvarande 6 procent av de inskrivna arbetslösa i grupper med utsatt ställning, ingår
i tre grupper och 200 personer ingår i alla fyra grupperna (0,5 procent av de arbetslösa med
utsatt ställning).

Inskrivna arbetslösa med utsatt ställning, ingår i endast två grupper, Västra Götalands län, oktober 2016
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Arbetslösa födda utanför Europa
Det växande antalet utomeuropeiskt födda inskrivna arbetslösa är inte en homogen grupp
utan en samling människor med olika bakgrunder och därmed olika förutsättningar för
etablering på svensk arbetsmarknad. Beskrivs gruppen efter deras utbildningsbakgrund
finns en stor spännvidd från personer med mycket liten utbildning till personer med långa
eftergymnasiala utbildningar. Diagrammet nedan följer inskrivna utomeuropeiskt födda
utifrån utbildningsnivå. Sedan 2009 har antalet med utbildning kortare än gymnasiet ökat
markant och gruppen har tredubblats sedan år 2009 (gruppen utgör 45,2 procent av totalen). Även antalet med eftergymnasial utbildning har tredubblats under samma period och
då från 2 450 personer till drygt 7 050 personer (gruppen utgör 29,1 procent av totalen).
För en del krävs grundläggande utbildning för att vara gångbara på arbetsmarknaden, medan andra bör ha kortare väg till jobben genom riktade insatser så som språkträning. Mer
om detta i kapitlet om utmaningarna på länets arbetsmarknad nedan.
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Inskrivna arbetslösa 16-64 år födda utanför Europa, fördelade på utbildningsbakgrund, Västra
Götalands län, januari 2004-oktober 2016

Delregionala skillnader för olika grupper av inskrivna arbetslösa
Som nedanstående tabell visar har andelen med utsatt ställning ökat i samtliga länets delregioner sedan föregående år, men under perioden har tudelningen tilltagit allra mest i
Fyrbodal och Skaraborg.
Tabell: Andel inskrivna med utsatt ställning respektive övriga inskrivna per delregion, oktober
2016 jämfört med oktober 2015

Utsatt ställning
Oktober 2016

Övriga inskrivna
Oktober 2016

Utsatt ställning
Oktober 2015

Övriga inskrivna
Oktober 2015

Fyrbodal

76,2%

23,8%

70,0%

30,0%

Göteborgsregionen

70,6%

29,4%

67,9%

32,1%

Sjuhärad

75,7%

24,3%

71,1%

28,9%

Skaraborg

73,1%

27,0%

66,4%

33,6%

Delregion
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Nedanstående diagram visar utvecklingen av utrikes födda inskrivna arbetslösa (16-64 år)
mellan 2006 och 2016, där delregionerna Fyrbodal och Skaraborg andelsmässigt har haft
starkast inflöde av utrikes födda inskrivna arbetslösa (Göteborgsregionen har antalsmässigt haft det starkaste inflödet).

Utrikes födda inskrivna arbetslösa 16-64 år efter delregion (indexvärde januari 2006), 2006-oktober 2016 16

Nedanstående diagram visar utvecklingen av inskrivna arbetslösa ungdomar (18-24 år)
mellan 2006 och 2016, där Göteborgsregionen både andelsmässigt och antalsmässigt har
haft starkast utflöde inskrivna arbetslösa ungdomar, men kurvorna följer vara i hög grad,
vilket bekräftar tesen om att ungdomarna i hela länet är de stora vinnarna i det rådande
konjunkturläget. Diagrammet kan jämföras med diagrammet nedanför som visar utvecklingen av inskrivna arbetslösa äldre (55-64 år) som inte är lika positiv.

16 Det indexerade diagrammet har januari 2006 som startvärde och visar förändringen av antalet utrikes födda inskrivna arbetslösa (16-64 år) efter delregion mellan 2006 och 2016. Diagrammet har
indexerats för att visa relationer då volymerna över antalet utrikes födda inskrivna arbetslösa skiljer
sig märkbart mellan de olika delregionerna, där Göteborgsregionen har en bred majoritet av länets
utrikes födda inskrivna arbetslösa.
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Inskrivna arbetslösa ungdomar (18-24 år) efter delregion (indexvärde januari 2006), 2006-oktober 2016 17

Inskrivna arbetslösa äldre (55-64 år) efter delregion (indexvärde januari 2006), 2006-oktober 20166

5 6 De indexerade diagrammen har januari 2006 som startvärde och visar förändringen av antalet
inskrivna arbetslösa ungdomar (18-24 år) respektive äldre (55-64 år) efter delregion mellan 2006 och
2016. Diagrammen har indexerats för att visa relationer då volymerna över antalet inskrivna arbetslösa ungdomar och äldre skiljer sig märkbart mellan de olika delregionerna, där Göteborgsregionen
har en majoritet av länets inskrivna arbetslösa ungdomar och äldre.
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Utmaningar på länets arbetsmarknad
Matchningsproblem på en alltmer tudelad arbetsmarknad
Arbetsförmedlingen har under en rad år beskrivit den ökade tudelningen på den svenska
arbetsmarknaden. Länets arbetsgivare uppger både i högkonjunktur och lågkonjunktur att
det råder brist på arbetskraft med önskad kompetens inom vissa yrkesområden vid rekryteringar. Denna obalans mellan utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden ger negativa
konsekvenser för både samhällsekonomin och för de personer som drabbas av arbetslöshet.
Oberoende av konjunkturläge sker många rekryteringar på den svenska arbetsmarknaden.
I nuläget beräknas ungefär 1,5 miljoner rekryteringar ske årligen i landet. Mot bakgrund av
att Västra Götalands län utgör ungefär en sjättedel av riket, görs drygt en kvarts miljon
rekryteringar inom länet varje år. I ett starkt konjunkturläge ökar också efterfrågan på arbetskraft, vilket ger många jobböppningar för personer utan arbete, men ställer också
många arbetsgivare inför situationer där de inte hittar personer med den kompetens som
de efterfrågar. Yrkeskategorier och kompetenser efterfrågas i så stor utsträckning att bristsituationer och flaskhalsproblematik uppstår där arbetsgivare inte lyckats finna personer
med den kompetens de söker då de behöver rekrytera.
Kompetensförsörjningen på länets arbetsmarknad är en viktig förutsättning för tillväxt och
välfärdsutveckling. Detta är en utmaning inte bara för arbetsmarknadspolitiken utan även
för andra politikområden som exempelvis utbildningspolitiken. Brist på rätt utbildad arbetskraft är ett hinder för rekryteringar och hämmar den långsiktiga sysselsättningsutvecklingen. Misslyckade rekryteringar av personer med strategiska nyckelkompetenser
hindrar det enskilda företagets utveckling. Arbetskrafts- och kompetensförsörjningen i länet är beroende av att fler personer väljer utbildningar som är gångbara på arbetsmarknaden, men också att utbildningsplatser finns i tillräcklig omfattning inom områden där
kompetens saknas och där bristerna finns. Det är därför viktigt att kunskaperna om behoven av arbetskraft inom olika yrkesområden ökar. Här har många aktörer ett ansvar vad
gäller informationsspridning och opinionsbildning. Skolornas studie- och yrkesvägledare,
utbildningsanordnare, länets arbetsgivare och inte minst Arbetsförmedlingen är viktiga aktörer för att sprida information och öka kunskapen om arbetsmarknadens kommande behov.
Den geografiska tudelningen av landet som medför att vissa områden växer – både befolkningsmässigt och i antalet arbetstillfällen – och andra delar är på tillbakagång har också
sin motsvarighet i Västra Götalands län. I länet finns kommuner vars folkmängd har ökat
kraftigt under en lång rad år, och då även befolkningen i arbetsaktiv ålder. I länet finns
också kommuner som haft en annan befolkningsutveckling där antalet personer i arbetsaktiv ålder har minskat, och en åldrande befolkning ställer andra krav på främst den kommunala servicen.
Den generationsväxlingsproblematik som finns på delar av den svenska arbetsmarknaden
märks också i länet, och då särskilt tydligt i de kommuner som befolkningsmässigt är på
tillbakagång. Bristsituationerna på arbetsmarknaden är särskilt tydliga inom de yrkesom-

71

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2016 Västra Götaland län

råden som kan benämnas välfärdsyrken och där kommunerna ofta är de stora arbetsgivarna. Något paradoxalt har de kommuner som har det tuffast med att hitta personal till
sina utlysta tjänster också ofta höga nivåer på arbetslösheten, vilket är ytterligare ett tecken
på utbud och efterfrågan av arbetskraft på den lokala arbetsmarknaden inte är i balans.
Med de många nya människor som kommit från andra länder den senaste tiden finns ett
tillskott av arbetskraft som kan fylla de bristsituationer som finns på arbetsmarknaden. För
att nyttja den ibland dolda kompetensen som återfinns bland deltagarna inom Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag gäller det att identifiera den vid kartläggningssamtal och
sedan genom validering, utbildningsinsatser och annat matcha personer med arbetsgivarnas behov. Bland insatserna i den arbetsmarknadspolitiska verktygslådan finns också arbetsmarknadsutbildningar och de nya insatserna kring traineejobb som till stor del är riktade mot bristyrken.

Arbetslösa med utsatt ställning på arbetsmarknaden
Även i ett gott konjunkturläge har arbetsmarknaden utmaningar. Konkurrensen är stor om
många av de lediga jobben, och personer med färsk arbetslivserfarenhet och starka meriter
kommer även fortsättningsvis att ha goda möjligheter på arbetsmarknaden. Personer med
längre arbetslöshetstider och en svagare position på arbetsmarknaden kommer att ha fortsatt svårt att finna ett arbete. En av arbetsmarknadspolitikens viktigare uppgifter är att
stärka de individer som befinner sig långt från arbetsmarknaden för att öka deras möjligheter att komma ut i arbete.
Det är viktigt att understryka att de arbetslösa med utsatt ställning är en heterogen samling
individer som i genomsnitt har svårare att komma ut i arbete än övriga. Det finns stora
individuella skillnader mellan personerna där individuella egenskaper kan vara avgörande
för vilka möjligheter personen har på arbetsmarknaden. Formell utbildning, personliga
kontaktnät och arbetslivserfarenhet, och andra individuella egenskaper är i slutändan helt
avgörande för om en person ska komma i arbete eller inte.
En av Arbetsförmedlingens viktigare uppgifter är att öka kontakterna med länets arbetsgivare, och att förstärka nätverken på den lokala arbetsmarknaden, för att därigenom öka
möjligheterna att finna praktikplatser och skapa förutsättningar för anställningar för personer med en svagare position på arbetsmarknaden.
Det är viktigt att förhindra att personer hamnar i långa arbetslöshetstider och att öka möjligheterna för dem som redan har varit arbetslösa länge att komma ut i arbete. Detta är en
stor utmaning för arbetsmarknadspolitiken. Personer med långa arbetslöshetstider är prioriterade från Arbetsförmedlingens sida vad gäller programinsatser och handläggarresurser. De arbetsmarknadspolitiska insatserna som erbjuds, exempelvis arbetsmarknadsutbildningar och arbetspraktik, syftar både till att höja den arbetssökandes kompetens och
att öka kontakterna med arbetslivet. Möjligheterna till anställningsstöd och nystartsjobb
(som innebär en subvention till en arbetsgivare som anställer en person som varit frånvarande från arbetsmarknaden en längre tid) är dessutom relativt generösa.
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Personer med förgymnasial utbildning
Arbetslöshetsnivån för gruppen som bara har förgymnasial utbildning är betydligt högre
än för arbetssökande med gymnasieutbildning eller längre. I gruppen med förgymnasialt
utbildade finns också många personer med längre arbetslöshetstider. Många av de tidigare
jobbmöjligheterna som funnits för personer med kortare utbildning har rationaliserats bort
över tid och att påstå att gymnasieutbildning är obligatoriskt på den alltmer kunskapsintensiva svenska arbetsmarknaden är ingen överdrift.
I befolkningen i arbetsför ålder minskar andelen utan gymnasieutbildning, men bland de
arbetssökande är denna grupp relativt stor (drygt en tredjedel av de inskrivna arbetslösa i
länet). Inte sällan har personer med lägre utbildning också tillhörighet i någon annan grupp
med svagare konkurrensmöjligheter på arbetsmarknaden. Det vill säga är utomeuropeiskt
född, har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, eller tillhör det
äldre åldersspannet (55-64 år). Av de drygt 18 000 inskrivna arbetslösa hade i oktober 2016
knappt 14 400 (79 procent) också minst en av de andra karaktäristika för utsatt ställning.
Flera faktorer talar dessutom för att det kommer att vara fortsatt hög arbetslöshet bland
personer med lägre utbildning. Många ungdomar når inte fullföljd gymnasieutbildning,
och av dem som invandrar till landet saknar också en stor andel gymnasieutbildning. Bland
de personer som kommer till Arbetsförmedlingen genom etableringsuppdraget finns en
stor andel med högst förgymnasiala studier. Det sker alltså ett kontinuerligt inflöde i gruppen av personer med kortare utbildning.
Ungdomar med bristfällig utbildning är en grupp som i stor utsträckning hamnat i en arbetslöshetssituation som är svår att bryta. På arbetsmarknaden ställs allt hårdare krav på
utbildning och arbetslivserfarenhet, både vad gäller formell och informell kompetens.
Yngre personer som varken har gymnasieutbildning eller arbetslivserfarenhet har därför
svårare att konkurrera om de lediga jobben. Detta märks genom att ungdomar som saknar
gymnasieutbildning har större risk att bli långtidsarbetslösa.
Det är viktigt att rusta grundskoleelever för deras långsiktiga studier, inte minst genom att
tidigt informera om arbetsmarknaden i skolan. Att motivera ungdomar att fullfölja gymnasiet är också mycket viktigt och en utmaning för hela samhället. Möjligheterna att genomföra gymnasieutbildning även i vuxen ålder måste finnas, vilket är av stor betydelse både
för den enskilda individen och för arbetskraftsförsörjningen i samhället. I slutändan är det
avgörande också för samhällsekonomin och för välfärden.
För personer utan gymnasieutbildning behövs utbildningsinsatser för att öka möjligheterna på arbetsmarknaden. Exempelvis kan studiemotiverande insatser genom folkhögskolorna vara ett delmål. Det är i första hand inom ramen för utbildningspolitiken snarare än
inom arbetsmarknadspolitiken som insatserna bör ske. Här behövs också en fördjupad
samverkan mellan Arbetsförmedlingen och kommunerna kring utbildningssatsningar av
kunskapslyftskaraktär.
Det är olyckligt att många elever går genom gymnasieskolan utan att få fullständiga betyg
och gymnasiekompetens. Arbetsmarknadspolitiken och vuxenutbildningen har alltför begränsade möjligheter att fullt ut kompensera detta. Lärlingsutbildningar med större inslag
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av arbetsplatsförlagd utbildning kan vara en väg att öka andelen elever med fullständiga
gymnasiebetyg. Detta erbjuds numera inom ramen för de reguljära gymnasieutbildningarnas yrkesutbildningar och kan även minska avståndet mellan skola och arbetsliv.

Personer med funktionsnedsättning
Antalet personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga som är inskrivna på Arbetsförmedlingen har ökat påtagligt de senaste åren. I januari 2009 var sammanlagt 23 200 personer med funktionsnedsättning inskrivna som arbetssökande på Arbetsförmedlingen i Västra Götalands län. I oktober 2016 var motsvarade siffra 28 400. I
dessa siffror ingår samtliga inskrivna personer med funktionsnedsättning, såväl arbetslösa
som personer i arbete (med eller utan stöd). Antalet inskrivna arbetslösa personer som har
funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga har också ökat under samma
tidsperiod. I januari 2009 var antalet närmare 7 500 och i oktober 2016 var motsvarande
siffra knappt 9 600. En relativt stor andel av de inskrivna arbetslösa med funktionsnedsättning saknar också gymnasiekompetens. Av de knappt 9 600 arbetslösa personerna med
funktionsnedsättning har drygt en tredjedel enbart förgymnasial utbildning. Den senaste
tidens förstärka konjunktur har dock gett utdelning även för arbetslösa med funktionsnedsättning. Från oktober 2015 till oktober 2016 minskade antalet arbetslösa i länet med drygt
10 procent. Det är dock inte bara konjunkturen som påverkat antalet inskrivna arbetslösa
med funktionsnedsättning. Med avskaffandet av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen
har också det arbetsmarknadspolitiska programmet Arbetslivsintroduktion avskaffats, vilket påverkat arbetslöshetsnivån för personer med funktionsnedsättning.
Personer med funktionsnedsättning har det tufft på arbetsmarknaden och är ofta den
grupp som har allra svårast att snabbt få arbete. En stor del av gruppen har långa tider i
arbetslöshet. För en person med funktionsnedsättning krävs i många fall insatser från samhället och Arbetsförmedlingen för att stärka möjligheterna att få arbete. Arbetsförmedlingen prioriterar såväl programinsatser som handläggarresurser för personer i målgruppen.
En metod för att stärka möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att komma
ut i arbetslivet är genom en så kallad SIUS-insats (Särskilt introduktions- och uppföljningsstöd för funktionsnedsatta i arbetslivet) som är ett stöd för personen att introduceras på en
arbetsplats. Genom en metod som bygger på en variant av Supported Employment-metodiken fungerar SIUS-konsulenten som stödperson under den introducerande fasen av personens väg till anställning.
Inom ramen för Arbetsförmedlingens uppdrag inom arbetslivsinriktad rehabilitering finns
möjligheter till anställning med stöd för personer med funktionsnedsättning som medför
nedsatt arbetsförmåga. I Västra Götalands län fanns i slutet av oktober 2016 13 100 personer i anställning genom särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som
medför nedsatt arbetsförmåga (39 procent av dessa är kvinnor och 61 procent är män),
varav knappt 5 100 i anställning med lönebidrag, 5 900 i trygghetsanställning, knappt 700
i offentligt skyddat arbete och närmare 1 400 i utvecklingsanställning.
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Genom dessa former av anställningar med lönesubventioner ökar möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att konkurrera på arbetsmarknaden. Arbetssökande med
funktionsnedsättning har i många fall också en svagare utbildningsbakgrund som ytterligare försämrar personens ställning på arbetsmarknaden. Under de kommande åren behövs
fortsatt starkt stöd för den växande gruppen arbetssökande personer med funktionsnedsättning.
Arbetsförmedlingen har en uppsättning verktyg och insatser för att stärka de funktionsnedsattas möjligheter på arbetsmarknaden. Dessa insatser tillsammans med en välvillig
inställning från arbetsgivarna i länet är viktiga för att lyckas med målsättningen om att
påskynda vägen till arbete för personerna i gruppen.

Arbetslösa över 55 år
Arbetslösheten i åldersgruppen 55-64 år är som tidigare redovisats relativt låg. Personer i
denna åldersgrupp som har fasta anställningar har i allmänhet en liten risk att hamna i
arbetslöshet. Personer i åldersgruppen som blir arbetslösa har däremot ofta svårt att
snabbt komma tillbaka till arbete. Svårigheterna på arbetsmarknaden förstärks dessutom
för de personer i åldersgruppen som har sämre hälsa, funktionsnedsättning eller kortare
utbildningsnivå. Det är också stor sannolikhet att det är i denna grupp man kan finna personer vars yrkeserfarenheter har blivit inaktuella och därför inte efterfrågas på arbetsmarknaden.
En äldre person som varit utan arbete en längre tid möts av en stark konkurrenssituation
på arbetsmarknaden. För den enskilde individen kan möjligheten till en subventionerad
anställning via exempelvis nystartsjobb vara en möjlig återkomst i arbete. Villkoren är särskilt generösa för en arbetsgivare som anställer en äldre person som varit frånvarande från
arbetslivet en tid. För personer över 55 år som är kvalificerade för detta stöd ges subventionen för dubbelt så lång tid som för övriga personer.

Utomeuropeiskt födda arbetslösa
Utrikes födda arbetssökande, och då i synnerhet personer med utomeuropeisk bakgrund,
är en grupp som också har en tuff situation på arbetsmarknaden. Den sysselsättningsökning som skett under de senaste åren i Västra Götalands län har dock i princip helt skett
bland de utrikes födda, eftersom antalet inrikes födda i arbetsför ålder minskar i de flesta
av länets kommuner. Det är alltså tack vare den positiva nettoinvandringen som utvecklingen av arbetskraft och sysselsatta varit positiv.
Av de drygt 54 400 inskrivna arbetslösa i länet i slutet av oktober 2016 var 30 500 födda
utanför Sverige, varav 24 200 utanför Europa. På ett år har antalet inskrivna arbetslösa
födda inom riket minskat med drygt 4 300 personer medan antalet arbetslösa födda utanför Europa har ökat med knappt 2 600 personer. Arbetsförmedlingen har sedan 2010 ett
utökat ansvar för nyanländas situation med syftet att påskynda och förenkla etableringen i
samhället och i arbetslivet för dessa personer. Arbetsmarknadspolitikens insatser för att
stärka etablering och integrering för personer ur denna grupp är viktig. Inte minst är utbildningsinsatser, gärna i kombination med praktik och andra arbetsplatsförlagda inslag,
viktiga satsningar för att öka chanserna till arbete.
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Att personer som relativt nyss kommit till Sverige har svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden beror delvis på att det handlar om att lära sig ett nytt språk och nya kulturella
koder. Bristen på upparbetade nätverk försvårar också personers etablering på arbetsmarknaden, vilket inte minst beror på att många rekryteringsvägar går just via informella nätverk. För att öka sina chanser på arbetsmarknaden behöver individen bygga upp såväl humankapital som socialt kapital, vilket är en process som tar tid.
Orsakerna till ökningen i antal inskrivna arbetslösa beror på att den utomeuropeiska invandringen har ökat och att gruppen i ökad utsträckning har kommit till Arbetsförmedlingen och inte för att arbetsmarknadssituationen för gruppen har försämrats. Situationen för gruppen på arbetsmarknaden är dock tuff varför det framöver sannolikt lär bli en
stor ökning av utomeuropeiskt födda med långa arbetslöshetstider.
Det är viktigt att belysa att gruppen utomeuropeiskt födda är långt ifrån en homogen grupp.
Inom gruppen finns personer med mycket begränsad utbildningsbakgrund och personer
med både högre utbildning och kvalificerad yrkeserfarenhet. Andelen som saknar gymnasieutbildning är drygt 45 procent. Motsvarande siffra för de arbetslösa födda i Sverige är
22 procent. Insatserna för gruppen måste därför utgå från de enskilda individernas förutsättningar och behov. För en del behövs grundläggande utbildningsinsatser och för andra
handlar det exempelvis om ekvivalering av tidigare utbildningar och validering av yrkeserfarenheter. De så kallade snabbspåren är särskilda insatser där Arbetsförmedlingen har
regeringens uppdrag att samordna och genomföra snabbare vägar för personer som har
utbildning eller yrkeserfarenhet som efterfrågas på den svenska arbetsmarknaden.
Snabbspår har upprättats för exempelvis ingenjörer, yrkesförare, målare, kockar, administrativ personal, lärare, läkare, sjuksköterskor, tandläkare och apotekare. Detta är områden
som Arbetsförmedlingen har identifierat som bristyrken och där arbetsgivare och fackförbund är överens om inriktningen. Vid årsskiftet 2016-2017 kommer även den nya insatsen
moderna statliga beredskapsjobb med målgruppen nyanlända eller långtidsarbetslösa.
En av insatserna för denna grupp genom Arbetsförmedlingen är instegsjobb som är ett särskilt anställningsstöd med nyanlända invandrare som målgrupp. Insatsen innebär att en
subventionerad anställning kombineras med svenskundervisning för invandrare.
Denna grupp har ett lågt arbetskraftsdeltagande och särskilt lågt är det bland de utomeuropeiskt födda kvinnorna. Här finns utmaningar både vad gäller att öka arbetskraftsdeltagande och att öka integrationen av dessa personer, vilket i mångt och mycket är två sidor
av samma sak. Arbete och sysselsättning är en central komponent i integrationsarbetet,
både för att ta vara på människan som resurs och att inkludera människor i samhällsgemenskapen och motverka utanförskap.
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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
Urvalet av privata arbetsställen 18 dras från Statistiska centralbyråns (SCB) företagsregister.
Från och med 2013 innehåller urvalet endast arbetsställen med fem eller fler anställda. För
arbetsställen med minst 100 anställda är undersökningen en totalundersökning. Urvalet är
stratifierat utifrån näringsgren, arbetsställets storlek och län. Samma urval används normalt vid två prognostillfällen innan det byts ut.

18

Med arbetsställe avses ett företags lokala arbetsplats.
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För att vara en urvalsundersökning är antalet intervjuade arbetsställen stort vilket gör att
tillförlitligheten totalt sett bedöms som god. I den senaste undersökningen ingick cirka
1 650 arbetsställen inom det privata näringslivet i Västra Götalands län och svarsfrekvensen blev 83 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 drygt 300 offentliga arbetsgivare i urvalet i
Västra Götalands län och svarsfrekvensen uppgick till 90 procent.

78

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2016 Västra Götaland län

Bilaga 2. Definitioner
Arbetsförmedlingens konjunkturindikator för näringslivet
Arbetsförmedlingens konjunkturindikator 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 ar-

betsmarknadsstatistik, 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 2016 och kvartal 3 2016, Västra Götalands län
Utbildning
Kommun

Totalt
16-64
år

Kvinnor

Män

Ale
4,3
4,3
4,3
Alingsås
4,7
4,3
5,2
Bengtsfors
12,2
9,9
14,1
Bollebygd
3,3
3,2
3,5
Borås
7,9
7,5
8,2
Dals-Ed
7,2
6,2
8,1
4,4
4,4
4,4
Essunga
Falköping
9,2
8,5
9,7
Färgelanda
7,3
6,9
7,7
Grästorp
5,2
5,1
5,3
Gullspång
11,0
9,1
12,6
Göteborg
7,7
7,1
8,3
Götene
4,8
4,6
5,1
Herrljunga
4,2
4,0
4,4
Hjo
5,1
4,8
5,3
Härryda
3,3
3,1
3,4
Karlsborg
6,4
4,9
7,7
Kungälv
2,7
2,6
2,7
Lerum
2,6
2,2
3,0
Lidköping
5,5
5,2
5,7
Lilla Edet
5,7
5,4
5,9
Lysekil
5,4
4,5
6,2
Mariestad
6,8
6,2
7,4
Mark
4,0
3,9
4,2
Mellerud
11,3
8,6
13,6
Munkedal
5,5
4,3
6,5
Mölndal
3,4
3,1
3,7
Orust
3,6
3,2
4,0
Partille
3,9
3,7
4,2
Skara
7,9
7,4
8,3
Skövde
6,5
6,2
6,8
Sotenäs
3,7
2,9
4,4
Stenungsund
3,4
3,2
3,7
Strömstad
5,1
4,5
5,7
Svenljunga
5,6
5,5
5,6
Tanum
4,5
4,2
4,8
Tibro
10,5
10,3
10,8
Tidaholm
6,9
5,6
8,1
Tjörn
2,7
2,3
3,1
Tranemo
4,4
4,1
4,7
Trollhättan
12,1
10,9
13,1
Töreboda
9,8
8,7
10,8
Uddevalla
8,1
7,2
8,9
Ulricehamn
4,6
4,6
4,6
Vara
5,9
5,9
5,9
Vårgårda
4,6
4,1
5,2
Vänersborg
10,3
8,7
11,8
Åmål
13,9
12,0
15,6
Öckerö
2,2
2,0
2,4
Länet
6,6
6,1
7,2
Riket
7,4
6,9
7,9
Källa: SCB (RAMS) och Arbetsförmedlingen

Unga
18-24
år

Äldre
55-64
år

Inrikes
födda

Utrikes
födda

9,0
8,1
18,7
6,5
10,3
11,0
8,2
14,5
12,6
9,0
22,4
9,1
10,8
5,5
7,8
6,7
10,3
3,8
5,3
10,4
11,6
7,9
12,6
7,4
17,8
7,8
4,8
5,1
6,5
11,3
9,2
6,0
6,7
5,5
10,6
5,5
15,1
12,2
4,2
7,2
20,8
15,3
12,0
8,2
10,2
9,2
20,1
22,5
4,2
9,8
11,3

4,2
3,9
6,6
2,7
5,8
3,9
2,5
5,2
5,3
3,8
6,0
7,0
3,2
3,4
3,5
3,6
3,9
3,1
2,4
4,4
3,9
2,7
5,2
3,0
5,7
3,3
3,7
3,0
3,6
4,1
5,0
3,6
2,9
4,4
4,0
4,0
7,4
4,6
2,0
2,7
10,4
6,2
5,6
2,6
3,9
2,6
6,3
8,9
3,1
5,3
6,0

3,2
3,2
6,3
2,8
4,0
4,7
3,2
4,0
5,0
4,2
5,2
4,0
3,0
2,8
3,7
2,5
3,7
2,1
2,1
3,8
3,9
2,6
4,9
2,8
4,5
2,9
2,3
2,7
2,6
3,6
3,7
2,7
2,4
2,9
2,3
2,7
4,9
4,0
1,9
1,6
7,1
4,6
4,3
2,4
4,2
2,9
5,7
7,5
2,0
3,7
4,2

10,4
17,5
44,4
9,2
21,9
22,5
22,2
41,6
31,7
22,3
44,3
18,4
21,6
15,7
23,6
9,7
41,2
8,7
7,0
21,4
16,7
24,6
24,1
13,6
49,0
28,7
8,8
15,3
10,4
33,9
23,1
13,9
12,4
12,4
26,4
19,9
41,4
31,7
12,9
20,3
31,2
49,9
28,7
22,2
24,3
19,3
37,5
49,9
6,6
20,2
21,4

Förgymnasial

Gymnasial

Eftergymnasial

9,3
12,7
23,8
5,8
20,2
17,1
9,5
27,6
17,8
15,0
24,4
23,5
11,3
8,9
14,3
9,2
19,4
5,0
7,0
17,2
10,3
12,8
15,9
9,1
22,4
13,3
9,6
6,5
11,0
19,4
20,8
7,2
9,1
10,8
9,7
10,2
30,0
15,0
5,8
9,1
37,4
22,4
23,7
9,7
16,7
11,2
31,1
36,5
4,2
18,5
21,2

3,6
4,2
8,2
3,2
6,0
5,4
3,3
5,5
5,2
3,8
7,0
7,4
3,6
3,0
3,6
3,2
4,7
2,6
2,6
4,6
4,5
4,0
5,9
3,2
7,1
3,3
3,3
2,9
3,8
5,7
5,4
3,1
2,8
3,3
3,4
2,9
6,5
5,0
2,2
2,7
10,1
6,4
6,3
3,4
3,9
3,3
7,8
10,0
2,1
5,5
6,2

3,5
3,2
11,7
2,4
5,7
3,8
4,3
6,1
4,6
3,6
9,1
5,0
4,0
3,7
4,5
2,3
5,0
2,2
1,8
3,2
5,6
4,5
5,1
2,8
12,3
6,5
2,5
3,7
2,8
6,6
3,9
3,0
2,7
4,9
7,3
4,4
8,3
6,4
2,5
4,6
6,5
10,4
5,4
4,3
3,9
3,7
6,4
10,9
1,8
4,6
4,9

Omslagsbild: Mostphotos

Fakta om prognosen
Arbetsmarknadsutsikterna för Västra Götalands 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 presenterar vi i juni 2017.
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