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Sammanfattning
Den internationella konjunkturutvecklingen är fortfarande svag, nästan sju år efter finans- och
skuldkrisens utbrott. Arbetslösheten i Europa är fortsatt mycket hög och i detta perspektiv
utmärker sig den svenska arbetsmarknaden på ett positivt sätt. Sverige har en lägre arbetslöshet och högre ekonomisk tillväxt jämfört med euroområdet. Den svenska privatkonsumtionen
har varit hög, vilket till stor del motverkat den låga exportefterfrågan. Låga räntor, tillsammans med låg inflation, har lett till relativt kraftiga realinkomstökningar. Det är även
fortsättningsvis i huvudsak privatkonsumtionen som driver tillväxten. Den låga räntan
kvarstår under prognosperioden, vilket kommer att innebära en fortsatt stark privat konsumtion. Denna bedöms kunna fortsätta upprätthålla efterfrågan under 2015 och 2016.

Sysselsättningen ökar men långsamt
Till skillnad från riket som helhet har Västernorrland inte återhämtat sig från sysselsättningsminskningen i samband med finanskrisen 2008–2009. När riket sammantaget haft en relativt
god sysselsättningsutveckling under de senaste åren, har länet haft en betydligt blygsammare
sådan. Sedan 2009 har sysselsättningen i länet ökat med endast 1 procent, medan den i riket
ökat med nästan 6 procent under samma period. Arbetsgivarna i vår undersökning känner
effekterna av den svaga efterfrågesituationen och är försiktiga i sina bedömningar av
framtiden. Hushållens starka inkomstutveckling har dock bidragit till en ökad konsumtion av
varor och tjänster, och detta bedöms medföra en liten ökning av sysselsättningen under
prognosperioden. Sysselsättningen i länet bedöms öka med cirka 600 personer under 2015 och
med ytterligare 700 personer under 2016. Detta innebär en ökning omfattande 0,7 procent för
2015 och 0,6 procent för 2016.

Arbetslösheten sjunker
Arbetslösheten är betydligt högre i Västernorrlands län än i riket totalt och uppgick i
november 2014 till 9,2 procent av den registerbaserade arbetskraften, motsvarande ca 11 000
personer. Den försiktigt förbättrade arbetsmarknaden bedöms innebära att arbetslösheten
minskar till 8,7 procent under november 2015, för att sedan minska ytterligare till 8,3 procent
under samma period 2016. Detta skulle betyda att antalet arbetslösa uppgår till ca 9 900
personer under november 2016.
Under fjärde kvartalet 2014 och första kvartalet i år uppgick arbetslösheten i Västernorrlands
län till i genomsnitt 9,5 procent av den registerbaserade arbetskraften. Riksgenomsnittet för
samma period var 8,0 procent. Det finns stora skillnader i arbetslöshet mellan olika grupper.
Under fjärde kvartalet 2014 och första kvartalet 2015 hade männen en högre arbetslöshet än
kvinnorna, då 10,5 procent av männen i arbetskraften saknade jobb medan motsvarande siffra
för kvinnorna var 8,3. Ungdomsarbetslösheten i länet uppgick till 19,8 procent av arbetskraften i aktuell åldersgrupp, vilket kan jämföras med riksgenomsnittet under samma period
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som var 14,5 procent. Bland länets utrikes födda stod över en tredjedel utan arbete. Det är
betydligt högre än för riket i genomsnitt, där motsvarande andel är en femtedel.
Arbetslösheten är också betydligt högre bland personer utan gymnasieutbildning jämfört med
dem som har en avslutad gymnasieutbildning, eller dem med eftergymnasial utbildning. Ju
högre utbildningsnivå desto lägre arbetslöshet, är den generella regeln. Nästan var fjärde, eller
24,1 procent av arbetskraften, som saknar gymnasiebetyg är arbetslösa, medan motsvarande
siffra för personer med avslutad gymnasieutbildning är 8,7 procent. För eftergymnasialt
utbildade är siffran 5,5 procent.

Utmaningar på länets arbetsmarknad
Kompetenskraven ökar och vissa grupper på arbetsmarknaden hamnar allt längre ifrån arbetsgivarnas krav. Arbetsförmedlingen har identifierat de grupper som har svårare att hitta arbete
och riskerar att hamna i långa tider av arbetslöshet:


personer med högst förgymnasial utbildning



personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga



arbetslösa personer i åldrarna 55-64 år



utomeuropeiskt födda personer

I april 2015 bestod arbetslösheten i Västernorrlands län till två tredjedelar, eller 64 procent, av
personer som tillhör minst en av dessa grupper. Alla som ingår i en utsatt grupp har inte svårt
att få arbete. Generellt har de dock en hög relativ arbetslöshet och i många fall långa
arbetslöshetstider. I synnerhet de som ingår i flera av grupperna samtidigt. En viktig uppgift är
att stärka och stötta dessa personer på arbetsmarknaden för att öka deras konkurrenskraft och
chans till ett arbete. I tider av fortsatt svag arbetsmarknad kommer personer med färska
kunskaper från arbetslivet att konkurrera med personer som står längre från
arbetsmarknaden. Det är då viktigt att de arbetsmarknadspolitiska insatserna används fullt ut
för att ge personer i utsatta grupper ökade möjligheter att komma ut i arbete.
Arbetslösheten bland utrikes födda personer är betydligt högre än för befolkningen i genomsnitt. Mer än en tredjedel, eller 34 procent, av länets utrikes födda är inskrivna som
arbetssökande på Arbetsförmedlingen. Det kan jämföras med 7 procent, som är motsvarande
andel för svenskfödda.
Den höga arbetslösheten bland utrikes födda personer är ett samhällsproblem som kräver
samverkan av flera aktörer på arbetsmarknaden, inte minst Arbetsförmedlingen, kommuner,
näringsliv och andra myndigheter. Västernorrlands län har en krympande befolkning och den
framtida försörjningsbördan kommer i ökad utsträckning att falla på utrikes födda personer i
yrkesverksamma åldrar. Om en tredjedel av dessa inte kommer in på arbetsmarknaden ser
länets framtid betydligt mer dyster ut.
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Konjunkturläget i Västernorrlands län
Den globala återhämtningen fortsätter
Den svaga internationella konjunkturutvecklingen i spåren av finans- och skuldkrisen har
bidragit till att svensk ekonomi fortfarande har en relativt svag efterfrågeutveckling, drygt sju
år efter finanskrisens utbrott. Efter den återhämtning som skedde 2010 har världsekonomin,
sedan sommaren 2011, kännetecknats av stor osäkerhet. Det har lett till en svag orderingång
hos företagen och ett minskat behov av arbetskraft. Bedömningen av sysselsättningsutvecklingen har de senaste åren skiftat, främst beroende på osäkerhet kring den ekonomiska
utvecklingen i eurokrisens spår.
Bedömningen för det kommande året är att återhämtningen i världen fortsätter, och det är
även fortsättningsvis USA som agerar draglok för den globala tillväxten. Det finns orosmoment i den låga inflationen samt en rädsla för att räntehöjningar kan komma att hämma
tillväxten. Tillväxtekonomierna med Kina i spetsen bedöms fortsätta att uppvisa en god
tillväxt, men nivån dämpas och BNP-tillväxten i Kina kommer att växlas ner för att hamna
under 7 procent.
Euroområdet har fått en förstärkt konkurrenskraft via den försvagade valutan, men det finns
även en ökad optimism hos hushållen såväl som hos företagen. Detta påverkar svenska
exportföretag, eftersom drygt 75 procent av exporten går mot Europa och 40 procent av
exporten är riktad mot euroområdet. De länder som har starkast exportkoppling till Sverige
går vidare lite bättre än övriga. Det är dock i huvudsak privatkonsumtionen som driver
tillväxten och de låga räntorna, tillsammans med den låga inflationen, har lett till relativt
kraftiga realinkomstökningar för de svenska hushållen. Den låga räntan kvarstår under
prognosperioden, viket kommer att innebära en fortsatt stark konsumtion i hushållen. Det
medför att den svenska tillväxten bedöms bli något starkare än vad som bedömdes i december
2014. För 2015 och 2016 beräknas BNP växa med 2,5 procent respektive 3,0 procent.
Arbetslösheten i Europa är fortsatt mycket hög och i detta perspektiv utmärker sig den svenska
arbetsmarknaden på ett positivt sätt. Vi har en lägre arbetslöshet och högre ekonomisk tillväxt
jämfört med euroområdet. Vi har i Sverige haft en god inkomstutveckling under lång tid vilket
lett till en ökad privat konsumtion, som till stor del motverkat den låga exportefterfrågan.
Hushållens konsumtion bedöms kunna fortsätta upprätthålla efterfrågan under 2015 och
2016.

Företagen försiktigt optimistiska
Förväntningarna på de kommande sex månaderna steg i höstas och har denna vår stigit något
ytterligare, om än marginellt. Arbetsförmedlingens indikator visar på ett förväntningsläge som
är strax över normalt. Den förbättrade konjunkturindikatorn innebär att det nu är fler företag
som tror på en ökad efterfrågan jämfört med för ett år sedan. Man måste dock komma ihåg att
efterfrågan under flera år varit mycket svag för de flesta av länets företag. Vintern 2014–2015
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innebar en besvikelse för länets företag, då efterfrågeutvecklingen inte motsvarade förväntningarna för samma period i höstens undersökning. Förväntningarna inför kommande sex
månader utgår alltså från ett svagt efterfrågeläge.
Arbetsförmedlingens konjunkturindikator för näringslivet, Västernorrlands län, våren
2007–våren 20151

När det gäller förväntningarna på efterfrågeutvecklingen befinner sig Västernorrland bland de
fem mest pessimistiska länen, både vad gäller sommarhalvåret 2015 som vinterhalvåret 2015–
2016. För vinterhalvåret tror 9 procent av de tillfrågade arbetsställena att efterfrågan kommer
att minska. Detta är den största andelen pessimistiska företag i hela riket, med Gotland som
enda undantag. Knappt hälften av företagen, 46 procent, förväntar sig en ökad efterfrågan
under perioden.

Kapacitetsutnyttjande och varselutveckling
Den fortsatt svaga efterfrågan har inneburit en låg produktionsnivå med en svag sysselsättningsutveckling som följd. Kapacitetsutnyttjandet har varit lågt men har nu ökat. För flera
av företagen krävs inte alls några stora efterfrågeökningar innan det blir aktuellt med
nyrekryteringar.
I vårens undersökning har Västernorrlands företag det tredje högsta kapacitetsutnyttjandet i
riket, om man ser till andel företag med som producerar på full kapacitet. Länets 26 procent
slås bara av Dalarna och Gotlands län med 27 respektive 33 procent. För en fjärdedel av länens
företag räcker det alltså med mycket små efterfrågeökningar innan det blir aktuellt med
nyrekryteringar. Högst är kapacitetsutnyttjandet i jord- och skogsbruk samt i byggindustrin,
där över hälften av företagen utnyttjar sin fulla produktionskapacitet.

1

För information om Arbetsförmedlingens konjunkturindikator, se bilaga 2.
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På andra änden av skalan finns företag med ett större outnyttjat produktionsutrymme. En
tredjedel av företagen i länet, eller 36 procent, kan klara relativt stora produktionsökningar på
10 procent eller mer utan att nyrekrytera. Störst överkapacitet finns inom handeln och
industrin, där drygt hälften av företagen har ett ledigt produktionsutrymme som överstiger 10
procent.
Om konjunkturnedgångar blir kraftiga stiger överkapaciteten mycket och snabbt. I dessa fall
tvingas företagen till snabba produktionsanpassningar genom uppsägning av personal. Den
mest märkbara effekten av finanskrisen var en kraftig ökning av antalet varsel. Under 2008
och 2009 varslades i länet lika många personer som under de sex föregående åren sammantaget. Även om man räknar med de relativt stora varslen i april 2015 har Västernorrland under
de senaste 12 månaderna (maj 2014–april 2015) i genomsnitt haft 89 varslade personer i
månaden. Varselnivåerna har i ett historiskt perspektiv varit mycket låga de senaste åren och
betydligt lägre än under varselvågen 2009. Under 2009 hade länet i genomsnitt 340 varslade
personer per månad.
De många varslen och den kraftiga sysselsättningsnedgången efter finanskrisen indikerar att
länets företag anpassade sin storlek efter de kraftigt ändrade förutsättningarna och att
nuvarande överkapacitet huvudsakligen är en följd av det fortsatt svaga efterfrågeläget i
ekonomin.
Det förhållandevis höga kapacitetsutnyttjandet, tillsammans med hushållens konsumtionsutveckling, innebär att vi bedömer en fortsatt sysselsättningsökning i länet under 2015 och
2016, även om denna blir relativt svag.
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Prognos över sysselsättning och arbetslöshet
Antalet sysselsatta ökar svagt
Den sammanlagda sysselsättningen i Västernorrlands län omfattar strax under 108 000
personer. I samband med finanskrisen föll sysselsättningen med mer än 4 000 personer inom
loppet av ett år, och till skillnad från riket totalt har sysselsättningen i Västernorrlands län
endast ökat blygsamt sedan dess. Sedan 2009 har sysselsättningen i länet ökat med endast 1
procent, medan den i riket ökat med nästan 6 procent under samma period. Orsaken till
Sveriges relativt starka utveckling är att den svenska konjunkturen varit betydligt starkare än i
eurozonen. Att antalet sysselsatta har ökat är också ett resultat av den starka arbetskraftsökningen under senare år.
I Västernorrland har konjunkturen varit sämre än för riksgenomsnittet och vår arbetskraft
har, till skillnad från riket, inte ökat alls. Den pågående lågkonjunkturen i våra grannländer
innebär en fortsatt svag efterfrågeutveckling för våra produkter och tjänster. Även om
företagen är avvaktande i sina förväntningar på framtiden, råder ändå en försiktig optimism i
länet. Hushållens starka inkomstutveckling har bidragit till en ökad konsumtion av varor och
tjänster, vilket bedöms medföra en ökning av sysselsättningen under prognosperioden.
Sysselsatta2 16–64 år i Västernorrlands län, 2004–2016, prognos 2015 och 2016

Sysselsättningen i länet bedöms öka med cirka 600 personer under 2015, och med ytterligare
700 personer under 2016. Detta innebär en sysselsättningsökning omfattande 0,7 procent för
2015, och 0,6 procent för 2016. Västernorrland utvecklas därmed svagare än rikssnittet, där
sysselsättningsökningen väntas bli 1 procent under 2015 och ytterligare 1,3 procent under
2016. Det är den svaga arbetskraftsutvecklingen och det fortsatt svaga Europa som ger
2

Sysselsatta avser förvärvsarbetande dagbefolkning, 16-64 år.
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dämpande effekter på utvecklingen för länets företag, inte minst inom den exportberoende
industrin samt kringliggande näringar.

Arbetslösheten minskar
Arbetslösheten ökade kraftigt under 2009, men denna ökning avstannade och under 2011
började arbetslösheten återigen minska i omfattning. Under 2011 sjönk arbetslösheten i
Västernorrlands län med i genomsnitt 10 procent. Minskningen fortsatte under 2012 och 2013,
men var då betydligt långsammare och motsvarade drygt 3 procent. Under 2014 började dock
arbetslösheten minska snabbare igen, och uppgick till 10 procent under fjärde kvartalet 2014
(jämfört med fjärde kvartalet 2013). 2015 och 2016 bedöms antalet totalt inskrivna arbetslösa
sjunka med 5-6 procent per år.
Inskrivna arbetslösa 16–64 år i Västernorrlands län kvartal 4, 2004–2016, prognos för
2015–2016

Arbetslösheten i länet uppgick i november 2014 till 9,2 procent av den registerbaserade arbetskraften, vilket motsvarar ca 11 000 personer. Den försiktigt förbättrade arbetsmarknaden
bedöms innebära att arbetslösheten minskar till 8,7 procent under november 2015, för att
sedan minska ytterligare till 8,3 procent under samma period 2016. Detta skulle innebära att
antalet arbetslösa kommer att uppgå till 9 900 personer i november 2016.

Stora regionala skillnader
I samband med finanskrisen föll sysselsättningen kraftigt och 2009 fanns det i Sverige
146 000 färre personer sysselsatta jämfört med året innan. Detta innebär en sysselsättningsminskning på 3,5 procent på bara ett år. Sysselsättningseffekterna blev ännu större i mellersta
Norrland, och här försvann närmare 5 procent av sysselsättningen under samma period.
Medan sysselsättningen i riket totalt har återhämtat sig, är sysselsättningen fortfarande lägre
än 2008 i såväl Västernorrland som Jämtland och Gävleborgs län.
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Den dämpade sysselsättningsutvecklingen, tillsammans med den fortsatt låga efterfrågan i vår
omvärld, innebär att prognosen för sysselsättningen i länet landar på en lägre nivå än för
riksgenomsnittet. I mellersta Norrland väntas sysselsättningsökningen understiga 0,5 procent
per år, med undantag av Västernorrland. Här bedöms sysselsättningen öka med ca 0,6 procent
under 2015 och 2016.

Förväntad procentuell sysselsättningsförändring (16–64 år) mellan kvartal 4
2014 och kvartal 4, 2015

Inskrivna arbetslösa 16–64 år som
andel av registerbaserad arbetskraft,
prognos kvartal 4, 2015

AB

Stockholm

I

Gotland

U

Västmanland

C

Uppsala

K

Blekinge

W

Dalarna

D

Södermanland

M

Skåne

X

Gävleborg

E

Östergötland

N

Halland

Y

Västernorrland

F

Jönköping

O

Västra Götaland

Z

Jämtland

G

Kronoberg

S

Värmland

AC

Västerbotten

H

Kalmar

T

Örebro

BD

Norrbotten

Den svagare utvecklingen på arbetsmarknaden innebär att arbetslösheten bedöms bli
högre i mellersta Norrland än i riket som helhet. Det gäller i synnerhet Västernorrland
och Gävleborgs län. Arbetslösheten i Västernorrlands län bedöms minska från 9,2 procent
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under kvartal 4 2014 till 8,7 procent under samma period 2015, och slutligen ned till 8,3
procent under kvartal 4 2016. Under samma period bedöms nämligen arbetslösheten som
riksgenomsnitt att minska från 8,0 till 7,8 under fjärde kvartalet 2015 och ned till 7,5
under samma period 2016.
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Näringsgrenar
I detta avsnitt redovisas intervjuundersökningens resultat för de större näringsgrenarna.
Det gäller förväntad efterfrågan på varor och tjänster, aktuellt kapacitetsutnyttjande,
exempel på upplevda bristyrken samt Arbetsförmedlingens bedömning av sysselsättningsutvecklingen till slutet av 2016.

Sysselsättningsutveckling
Trots att företagens förväntningar är fortsatt relativt låga råder ändå en nettooptimism i
länet, och det är fler företag som tror på en ökad än en minskad efterfrågan. Medan nära
hälften av de tillfrågade företagen bedömer en oförändrad efterfrågan på ett års sikt, tror
46 procent på en ökning medan 9 procent väntar sig en minskad efterfrågan på sina varor
och tjänster. Dessa andelar har varit i stort sett oförändrade sedan våren 2013. Då var
dock pessimismen något mindre och endast 5 procent av företagen väntade sig en
minskning. Sammantaget bedöms företagens fortsatta försiktighet, kombinerat med det
högre kapacitetsutnyttjandet, medföra en marginell ökning av sysselsättningen under
prognosperioden.
Sysselsättningen i länet bedöms öka med cirka 600 personer under 2015, och med
ytterligare 700 personer under 2016. Detta innebär en sysselsättningsökning omfattande
ca 0,6 procent per år.

Jord- och skogsbruk
Sammanfattning:


Låg produktion i jordbruket



Svag utveckling även för massa-/pappersproduktionen



Oförändrad sysselsättning under 2015 och 2016

Jord- och skogsbruket omfattar sammantaget strax under 3 procent av arbetsmarknaden
i Västernorrlands län och sysselsätter cirka 2 500 personer.
Produktionen i jordbruket har sjunkit under flera år till följd av ökade produktionskostnader och pressad lönsamhet på den globala marknaden. Det är framför allt mjölkoch köttproduktion som har haft den sämsta lönsamheten. De sjunkande priserna
förklaras av ökad produktion kombinerat med minskad efterfrågan på global nivå.
Prisutvecklingen har varit svag också inom skogsbruket. Även om skogsindustrin bromsat
in så upplever sågverken en viss förbättring.
I länet var man länge ledande på den efterfrågade specialcellulosan, men konkurrensen
från omvärlden har ökat. Detta drabbar länets pappers- och massaindustri och dämpar
förväntningarna bland dessa företag.
Maskintekniken inom jord- och skogsbruket har utvecklats under lång tid. Detta har
medfört att kunskap och kompetens om de maskiner som används värderas högt. Många
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av dem som arbetar med maskinerna är egenföretagare med F-skattesedel. En annan
yrkesgrupp som växer till följd av den tekniska utvecklingen är maskinreparatörerna.
Aktiviteten inom jord- och skogsbruket varierar kraftigt över året. Under sommarsäsongen ökar behovet av arbetskraft. Det gäller bland annat maskinförare och avbytare
som kan täcka upp för semestrarna inom jordbruket. Dessutom behövs inom skogsbruket
bland annat skogsplanterare och röjare.
Konjunkturen har varit svag även i skogsbruket och sjunkande timmerpriser har
inneburit en låg avverkning.
Under det senaste halvåret har branschen upplevt en dämpad efterfrågeutveckling. I
vårens undersökning är det lika många företag som haft en ökad efterfrågan, som de som
haft en minskad efterfrågan. Branschen är såväl export- som säsongskänslig och i vårens
undersökning väntar sig branschen en oförändrad efterfrågan under vintersäsongen
2015–2016.
Den svaga konjunkturutvecklingen i branschen bedöms få som effekt att det inte sker
någon sysselsättningsökning under perioden.

Industri
Sammanfattning:


Svag efterfrågan



Hög teknikutveckling



Ökade kompetenskrav



Minskad sysselsättning under 2015 och 2016

Länets tillverkningsindustri sysselsätter sammanlagt cirka 14 000 personer, vilket utgör
drygt 14 procent av samtliga sysselsatta i länet. Till sysselsättningen i branschen
tillkommer också arbetskraft anställd i privat tjänstesektor. En del av de yrkesaktiva i
branschen är anställda av tjänstesektorn, främst genom bemanningsföretag, och utöver
dessa tillkommer även arbetskraft från olika typer av konsultföretag inom IT, teknik- och
ekonomitjänster. Detta innebär att sysselsättningen i branschen i praktiken är högre än
14 000 personer.
Den södra delen av länet har ett stort inslag av trä- och massaindustri samt
metallvaruframställning och kemisk industri, medan den norra delen är mer inriktad mot
maskinindustri och hydraulik.
Örnsköldsvik är den kommun i länet som har den största andelen sysselsatta i
tillverkningsindustrin. Nära en fjärdedel av sysselsättningen i Örnsköldsvik finns inom
industrin. Lägst är inslaget av industri i Härnösand, där branschen står för knappt 5
procent av den totala sysselsättningen i kommunen.
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Andel förvärvsarbetande3 inom industrin per kommun i Västernorrlands län 2013

Antalet anställda inom industrin har minskat trendmässigt ända sedan 1960-talet. Länets
industriföretag drabbades också hårt av finanskrisen och cirka 13 procent av sysselsättningen, eller 2 000 personer, har försvunnit från branschen bara sedan 2008.
Ingen annan näringsgren har påverkats så mycket av de senaste årens svaga efterfrågan
som industrin har. Den svaga efterfrågan har tvingat svensk industri att omstrukturera
och fokusera på de mest lönsamma verksamhetsområdena. Trots svag orderingång och
fortsatt låg efterfrågan, har länets industriföretag en hög teknikutveckling. Inom
exempelvis papperstillverkningen har strukturförändringar inneburit att produktionen är
högre än tidigare, men att processerna upprätthålls av en markant reducerad personalstyrka. Svag efterfrågan från omvärlden, kombinerat med ökad konkurrens, innebär ett
fortsatt tufft läge för länets industriföretag.

Fortsatt svag utveckling för industrin
I vårens undersökning har förväntningarna på den kommande 6-månadersperioden
minskat något från i höstas och ligger nu kring det historiska genomsnittet för länet.
Under 2015 och 2016 bedöms efterfrågan från Europa dock bli fortsatt svag vilket drabbar
de exportberoende industriföretagen.
Den svaga orderingången ger också effekter på rekryteringsproblemen. Andelen företag
som uppgett sig ha haft svårigheter att rekrytera rätt kompetens har minskat sedan i
höstas. I vårens undersökning uppgår andelen företag som haft svårt att rekrytera till 20
procent jämfört med höstens 27 procent.

3
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Förväntningsläget inom industrin för kommande sex månader, Västernorrlands län,
våren 2007-våren 2015

Förväntningarna på framtiden är dämpade och nettotalet för branschen uppgår i vårens
undersökning till 30, att jämföra med riksgenomsnittets 31. Industrin är till stora delar
starkt exportorienterad och därmed i hög grad beroende av utvecklingen i den globala
ekonomin. Näringen är tydligt präglad av de senaste årens lågkonjunktur och har sedan
hösten 2011 haft en svag utveckling. Även under 2014 har utvecklingen varit dämpad.
Även då efterfrågan på arbetskraft sammantaget är fortsatt låg har industriföretagen i
Västernorrlands län svårigheter att rekrytera nyckelpersonal. Störst är bristen på
civilingenjörer inom maskin, elektronik och elkraft. Ju mer processtyrda verksamheterna
blir, desto större blir behovet av underhåll och reparationer. Kompetenskraven ökar och
de allra flesta yrken i branschen kräver någon form av eftergymnasial kompetens.
Sammantaget är bedömningen att sysselsättningen i branschen kommer att minska något
under prognosperioden.

Byggverksamhet
Sammanfattning:


Låg byggaktivitet



Stor brist på nyckelkompetenser



Många arbetslösa lärlingar



Något minskad sysselsättning under 2015 och 2016

Låg aktivitet i byggbranschen
Byggbranschen i länet sysselsätter cirka 8 000 personer, vilket utgör strax under 8
procent av den totala sysselsättningen i Västernorrlands län. I samband med den snabba
konjunkturnedgången 2008–2009 drabbades även byggbranschen av kraftiga efterfråge-
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minskningar. Under 2010 och 2011 befann sig branschen i en återhämtningsfas men
sedan våren 2012 har byggvolymerna varit mycket låga och företagen i branschen har
varit mycket missnöjda med orderingången. Bostadsinvesteringarna har varit eftersatta
under många år vilket, tillsammans med den låga räntan, nu har lett till ett ökat
bostadsbyggande. Byggaktiviteten i länet är dock lägre än för riksgenomsnittet och
beräknas inte innebära några sysselsättningsökningar under perioden.
Andel förvärvsarbetande4 inom byggverksamhet per kommun i Västernorrlands län

Byggbranschen är en mycket säsongskänslig bransch vilket gör det svårt att jämföra olika
säsonger med varandra. Man bör därför vara försiktig med jämförelser av vår och höst. I
nedanstående diagram kan vi ändå se hur förväntningarna på efterfrågeläget kommande
6 månader försämrades efter våren 2011, och nådde sin lägsta nivå hösten 2012.
Vårens undersökning visar på en försiktig optimism, även om denna understiger det
historiska genomsnittet för länet. Nettotalet för branschen uppgår till 13, vilket är
betydligt under rikets 37, och innebär att länets byggföretag är betydligt mer
pessimistiska än genomsnittet.

4

Avser förvärvsarbetande dagbefolkning, 16–64 år.
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Förväntningsläget inom byggverksamhet för kommande sex månader,
Västernorrlands län, våren 2007–våren 2015

Det bör påpekas att det är de små företagen som har haft den bästa efterfrågeutvecklingen, medan de stora byggföretagen har haft en svagare efterfrågan. De små
företagens optimism härrör fortfarande i stor utsträckning till reparations- och
tillbyggnadsarbeten (rot), medan den relativt låga nivån på bostadsbyggande och
anläggningsarbeten drabbar de större företagen i högre utsträckning.
I Sundsvall pågår en del anläggningsprojekt kombinerat med ett visst bostadsbyggande. I
Örnsköldsvik är inga stora projekt på gång, men byggandet av IKEA-området i Umeå
gynnar byggföretag i Örnsköldsvik och bidrar till en viss optimism inför prognosperioden.
Den relativt låga byggaktiviteten har bidragit till att branschens rekryteringsproblem
minskat och befinner sig på de lägsta nivåerna sedan våren 2013. Andelen företag som
uppgett sig ha haft svårigheter att rekrytera rätt kompetens uppgår i vårens undersökning
till 28 procent, vilket kan jämföras med 32 procent hösten 2014 och 35 procent våren
2014.
Även om efterfrågeutvecklingen bedöms bli svag finns ett fortsatt stort behov av
nyckelkompetenser i byggbranschen. Störst är bristen på civilingenjörer i bygg och
anläggning, VVS-ingenjörer och byggnadsingenjörer/-tekniker.

Svår arbetsmarknad för lärlingar
Ett allvarligt problem i branschen förtjänar att nämnas separat. Det finns ett stort antal
träarbetare, installationselektriker och anläggningsmaskinförare som inte får möjlighet
att färdigställa sin utbildning genom lärlingsanställning. Lärlingsproblematiken består i
att det utbildas fler lärlingar än det antal som arbetsgivarna har behov av och möjlighet
att anställa som lärling. Dessa ungdomar har mycket svårt att etablera sig på
arbetsmarknaden i och med att de inte får tillfälle att slutföra sin utbildning genom
lärlingsperioden. Sammantaget bedöms sysselsättningen i branschen minska något under
prognosperioden.
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Privata tjänster
Sammanfattning:


Den svaga utvecklingen i industri och bygg påverkar negativt



Efterfrågan drivs av privat konsumtion



Stor brist på nyckelkompetenser, främst inom IT



Ökad sysselsättning under 2015 och 2016

Privata tjänstenäringar sysselsätter ca 41 000 personer i länet och utgör nära 40 procent
av sysselsättningen. Tjänstesektorn består av såväl handel, hotell- och restaurangbranschen, transportbranschen, informations- och kommunikationsföretag, som
finansiell verksamhet och företagstjänster.
Andel förvärvsarbetande5 inom privata tjänster per kommun i Västernorrlands län
2013

Det är Sundsvall som har den största koncentrationen av tjänstenäringar i länet. I denna
kommun arbetar nära hälften, eller 46 procent, av alla sysselsatta i privata
tjänstenäringar. I övriga kommuner i länet är motsvarande andel kring 35 procent eller
strax under.
Den privata tjänstesektorn är en viktig sysselsättningsmotor på arbetsmarknaden, vilket
inte enbart beror på den stora omfattningen av verksamheterna utan även på att sektorn
är mycket sysselsättningsintensiv. En uppgång av efterfrågan är ofta svår att möta med
produktivitetsförbättringar och medför därför snabbt ett ökat rekryteringsbehov.
Efterfrågan på privata tjänster beror huvudsakligen av hushållens konsumtion, men också
av industrins och byggnadsverksamhetens behov. Den fortsatt svaga efterfrågeutveck5
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lingen inom industri och inom byggverksamheterna innebär att det främst blir hushållens
konsumtion som håller uppe efterfrågan inom de privata tjänsteverksamheterna även
under 2015 och 2016.

Ökad optimism
I vårens undersökning uppgår nettotalet för sektorn till 40, vilket är något lägre än riksgenomsnittets 42. Framtidsbedömningarna skiljer sig dock åt mellan olika näringsgrenar
i sektorn.
Handeln utgör en stor del av privata tjänster och svarar för cirka 30 procent av
sysselsättningen i privata tjänstesektorn. Stadshandeln i Sundsvall fortsätter att förlora
till förmån för köpcentra som Birsta, men även här bedöms efterfrågan komma att
minska. När det nya IKEA-området i Umeå öppnar innebär detta ett markant minskat
upptagningsområde för IKEA i Birsta. Butikerna i Örnsköldsvik har tidigare gynnats av
tågförbindelsen från Umeå men även de förväntar sig en viss minskning i samband med
att IKEA öppnar i Umeå. Vindkraftsutbyggnaden i länet har dock inneburit ökad
efterfrågan för närliggande handel såväl som besöksnäringen. Totalt sett är handelsföretagen i länet optimistiska och nettotalet uppgår till 64, att jämföra med
riksgenomsnittets 50. Arbetsgivarna i branschen har många timanställda som får arbeta
mer när efterfrågan ökar. Av denna orsak kan det krävas en längre tids efterfrågeökning
innan nyrekryteringar bli aktuella och sysselsättningen ökar.
Hotell- och restaurangbranschen utgör 7 procent av sysselsättningen i tjänstesektorn och
här har utvecklingen varit god. I såväl Sundsvall som i Örnsköldsviksområdet öppnas det
fler nya restauranger än det försvinner. Turismsatsningar i Kramfors, Härnösand och
Örnsköldsvik gynnar branschen ytterligare. Byggandet av vindkraftsverken innebär också
en god efterfrågeutveckling för hotell och restauranger i närområdet. Företagens
bedömningar om framtiden är därför fortsatt positiva, och nettotalet för hotell- och
restaurangbranschen som ökat från 30 under våren 2014 till 40 i höstas, landar nu på 60 i
vårens undersökning. Det gör branschen till den mest optimistiska i vårens undersökning.
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Förväntningsläget inom privata tjänster
Västernorrlands län, våren 2007–våren 2015

för

kommande

sex

månader,

Transportbranschen svarar för strax under 16 procent av antalet sysselsatta i tjänstenäringarna. Efterfrågeutvecklingen har varit mycket svag under flera år, inte minst till
följd av den svaga utvecklingen i industri och byggbranschen. I bedömningarna inför
vintersäsongen ses heller ingen ljusning. Nettotalet för branschen uppgår till 9, vilket
visserligen är en förbättring från höstens -7, men innebär ändå den mest pessimistiska
bedömningen av den kommande efterfrågeutvecklingen. Transportbranschen fungerar
som en spegling av den allmänna konjunkturen och konjunktursvängningar syns oftast
tydligast på efterfrågeläget bland transportföretagen. En ökad aktivitet i ekonomin ger
såväl fler varutransporter som ökad arbetspendling, och de låga förväntningarna i
branschen är ett tecken på att den ekonomiska aktiviteten i länet är fortsatt låg.
Branschen finansiell verksamhet och företagstjänster innefattar här kreditinstitut,
försäkringsbolag, fastighetsbolag samt företag inom juridik, teknik, ekonomi, vetenskap,
uthyrning och andra stödtjänster. Dessa verksamheter utgör den största delen av privata
tjänster och svarar för cirka en tredjedel av samtliga sysselsatta i tjänstenäringarna.
Förväntningarna på framtiden har minskat något sedan i höstas och nettotalet har sjunkit
från 32 till 26. Dessa verksamheter har dock haft en stark utveckling under de senaste
åren och såväl försäkrings- som bankverksamheterna har expanderat, i synnerhet i
Sundsvall.
Informations- och kommunikationsverksamheter utgör 10 procenten av sysselsättningen
i tjänstesektorn och här ingår data och IT-branschen. Förväntningarna på den kommande
6-månadersperioden har försvagats och nettotalet har fallit från 37 i höstas till 15 i vårens
undersökning. I denna bransch är dock kompetensbristerna stora och arbetsgivarna
uppger att man bland annat har mycket svårt att hitta mjukvaru- och systemutvecklare
med flerårig erfarenhet inom Java.
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Totalt uppgav två av tio företag inom den privata tjänstesektorn att de haft svårt att
rekrytera rätt kompetenser. Särskilt svårt kommer det under prognosperioden att vara att
tillsätta tjänster som mjukvaru- och systemutvecklare, testare- och testledare, olika typer
av ingenjörer samt lastbilsmekaniker och erfarna kockar.
Sammantaget bedöms sysselsättningen i de privata tjänstenäringarna att öka något under
prognosperioden.

Offentliga tjänster
Sammanfattning:


Fler asylsökande innebär ökad efterfrågan



Stort behov av ersättningsrekryteringar



Stora rekryteringsproblem



Något ökad sysselsättning under 2015 och 2016

Offentliga tjänster utgör en tredjedel av länets arbetsmarknad och sysselsätter drygt
34 000 personer. Hälften av dessa arbetar med omsorg och sjukvård, medan en dryg
tredjedel arbetar inom barnomsorg och utbildning. Såväl vårdval som friskolor har lett till
ett större inslag av privata utförare.
Andel förvärvsarbetande6 inom offentliga tjänster per kommun i Västernorrlands
län 2013

I Härnösand är inslaget av offentliga tjänster som störst, och de svarar här för hälften av
samtliga sysselsatta i kommunen. Även i Sollefteå finns ett stort inslag av offentliganställda. Här är 44 procent av de sysselsatta anställda av stat, kommun eller landsting.

6
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I gymnasiet har det sjunkande elevantalet inneburit en minskad sysselsättning. Ett ökat
antal asylsökande innebär dock en ökad efterfrågan i barnomsorgen och grundskolan, i
synnerhet i Sollefteå och Kramfors som har stora flyktingförläggningar. Det finns även
stora behov av ersättningsrekryteringar i samband med pensionsavgångar. Efterfrågan
på vuxenutbildning väntas även denna att öka till följd av ett ökat antal asylsökande, och
det finns en stor efterfrågan på SFI-lärare. Också inom vård- och omsorgsverksamheterna
väntas efterfrågan att öka, inte minst inom äldreomsorgen.
Vid sidan av den ökade efterfrågan på grundskola, barnomsorg och vårdverksamheter
finns ett kontinuerligt stort behov av ersättningsrekryteringar i offentliga verksamheter.
Många tjänster har varit svåra att tillsätta. I vårens undersökning uppgav över häften av
verksamheterna inom vård och omsorg, grundskola och vuxenutbildning att de haft svårt
att rekrytera rätt kompetenser. Svårast har det varit att tillsätta tjänster som läkare,
tandläkare, tandsköterskor, operationssjuksköterskor, barnsjuksköterskor, distriktssköterskor, akutsjuksköterskor, röntgensjuksköterskor, psykiatrisjuksköterskor, geriatriksjuksköterskor, psykologer, medicinska sekreterare, biomedicinska analytiker, socialsekreterare och förskollärare. Även om företagen i den privata sektorn har stora problem
att hitta nyckelkompetenser, är det inom offentliga tjänster som den volymmässigt största
bristen finns.
En stor del av bristyrkena i länet är vårdyrken och behovet av kvalificerad vård- och
omsorgspersonal ökar kontinuerligt, inte minst i samband med generationsväxlingen på
arbetsmarknaden. Intresset för vårdutbildningar är emellertid begränsat och bristerna
bedöms därför kvarstå. Ett viktigt utvecklingsområde för länet är den krympande
befolkningen. Att säkerställa en god tillgång på utbildning, vård och omsorg är ett sätt att
öka attraktiviteten för regionen och på det sättet förmå fler att flytta till Västernorrland.
Sammantaget bedöms sysselsättningen i offentliga tjänster att öka något under perioden.

Brist- och överskottsyrken
Trots den fortsatt svaga arbetsmarknaden är kompetensbristerna i länet ändå relativt
omfattande. Ett stort antal arbetslösa till trots, uppger 21 procent av de privata företagen
och 54 procent av verksamheterna i offentliga tjänster att de har haft svårigheter att
rekrytera personal. Det är främst grundskolan, vuxenutbildning samt vård- och omsorgsverksamheter som haft de största rekryteringssvårigheterna. Andelen arbetsställen med
rekryteringsproblem uppgår i grundskolan och vuxenutbildningen till 86 procent, medan
drygt 70 procent av verksamheter inom vård och omsorg har haft svårt att rekrytera till
lediga jobb. Minst var rekryteringsproblemen inom handel, transport samt jord- och
skogsbruk, där motsvarande siffra understeg 10 procent. Den vanligaste konsekvensen av
rekryteringssvårigheterna i det privata näringslivet var att befintlig personal fick arbeta
mer följt av att man tackade nej till order och/eller att produktionen minskade. Inom
offentlig verksamhet var den överlägset vanligaste konsekvensen att befintlig personal
fick jobba mer, men också att kvaliteten i servicen minskade.
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Majoriteten av länets kompetensbrister finns i yrken som varit bristyrken i flera år.
Arbetskraftsbristen har alltmer kommit att koncentreras till dessa traditionella bristyrken
och här är rekryteringsproblemen i flera fall allvarliga.
För näringslivets del handlar rekryteringsproblemen i huvudsak om ingenjörer och ITspecialister men kockar, bilmekaniker och lastbilsmekaniker är också mycket svårt att
rekrytera. Bristerna i offentliga tjänster utgör betydligt större volymer. Av de 10 största
kompetensbristerna i länet är samtliga vårdyrken. De största rekryteringssvårigheterna i
offentliga tjänster handlar om högskoleyrken som sjuksköterskor, tandläkare, psykologer
och läkare, men här finns också stora behov av vårdutbildade utanför högskoleyrkena.
Undersköterskor med erfarenhet har mycket lätt att få jobb.
Arbetsmarknadsläget för ett urval av yrken i Västernorrlands län under det
närmaste året

Bristyrken

Överskottsyrken

Förskollärare
Ingenjörer (olika inriktningar)
Kockar
Lastbilsmekaniker
Läkare
Psykologer
Specialpedagoger
Specialistsjuksköterskor (olika inriktn)
Tandhygienister
Tandläkare

Administratörer/sekreterare
Barnskötare
Företagssäljare
Försäljare (dagligvaror, fackhandel)
Godshanterare, expressbud
Informatörer
Lagerarbetare
Receptionister
Truckförare
Vårdbiträden

Tabellen visar en bedömning av arbetsmarknadsläget våren 2016 för ett urval av yrken i länet.

Det finns dock inte mycket som talar för en lösning på dessa kompetensbrister inom en
överskådlig framtid. Kvalificerad teknisk kompetens och kvalificerade vårdspecialister är
såväl de mest akuta som de volymmässigt största bristerna på arbetsmarknaden.
Samtidigt är intresset för vård- och teknikprogram på gymnasiet mycket litet. Detta
innebär att potentialen för tillväxt i dessa yrken är begränsad.
Gemensamt för de flesta bristyrken är att de är specialistyrken som kräver flerårig
högskoleutbildning. De yrken där vi har ett överskott av arbetssökande är nästan
uteslutande yrken med enklare utbildningskrav. Många av överskottsyrkena är viktiga
ingångsyrken för ungdomar. De ökade kompetenskraven på arbetsmarknaden innebär att
konkurrensen om jobben med lägre utbildningskrav har blivit hårdare. Detta drabbar inte
minst ungdomar på väg in på arbetsmarknaden.
Det finns goda chanser till arbete för dem med teknik- samt specialistutbildningar inom
vård och omsorg. Här kommer det finnas stora behov av kvalificerad arbetskraft under de
kommande åren. Med en högskoleutbildning inom teknik- eller vård och omsorgsområdet är möjligheterna till jobb alltså högre än för genomsnittet.

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015
Västernorrlands län

Arbetskraftsutbudet
Arbetskraften består av förvärvsarbetande och arbetslösa. Utbudet av arbetskraft i länet
påverkas framför allt av följande:


befolkningsutvecklingen; ökning eller minskning av antalet personer i arbetsaktiv
ålder



ohälsa; ökar eller minskar



utbildning; fler eller färre studerar



arbetspendling

Arbetskraftsutbudet, det vill säga antalet personer som står till arbetsmarknadens
förfogande, uppgår i Västernorrlands län till ca 120 000 personer. Arbetskraften har
minskat med 1 200 personer under de senaste 10 åren, vilket motsvarar 1 procent. Under
samma tid ökade istället arbetskraften i riket med 360 000 personer, eller 8 procent.
Den starka arbetskraftsökningen i Sverige förklaras huvudsakligen av en kraftig
befolkningstillväxt, främst i form av ökad invandring. Hela tillskottet till de yrkesaktiva
åldersgrupperna i Sverige består nu av utrikes födda, och det är därför mycket viktigt att
invandrade personer bereds möjlighet till en effektiv integration på arbetsmarknaden. För
länets del är dock invandringen av utrikes födda relativt liten. Den låga invandringen
bidrar, tillsammans med länets höga andel äldre, till att arbetskraften i länet har en
betydligt sämre utveckling än riksgenomsnittet.

Åldrande befolkning
Befolkningen i Västernorrland ökade med ca 900 personer under 2014. Denna ökning är
enbart en effekt av inflyttade från utlandet. Utan denna inflyttning hade istället
befolkningen i länet minskat, eftersom länet har såväl ett negativt inrikes flyttnetto som
ett födelseunderskott. Under 2014 var det ca 800 personer fler som flyttade ut än som
flyttade in, och ca 500 personer fler som dog än som föddes. Såväl det negativa inrikes
flyttnettot som födelseunderskottet kompenserades av det utrikes flyttnettot. Istället för
att minska med ca 1 300 personer, växte därför istället länet med 900 personer.7
Under de senaste 10 åren har länets befolkning sammantaget minskat med endast ca
1 000 personer, eller 0,5 procent, men utvecklingen av arbetskraften har varit betydligt
sämre. Basen för utbudet av arbetskraft utgörs av befolkningen i de yrkesverksamma
åldrarna, och sedan 2004 har antalet personer i åldersgruppen 16–64 år minskat med
hela 6 000 personer, eller 4 procent. Orsaken till den stora skillnaden mellan befolkningsutvecklingen och arbetskraftsutvecklingen finns i pensionsavgångarna.8
I Västernorrlands län uppgick antalet invånare i åldrarna 18–64 år till drygt 140 000
personer vid årsskiftet 2014–2015. Det är 57 procent av länets totala befolkning, och en
7
8

SCB
SCB, Registerbaserad Arbetsmarknadsstatistik 2013
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lägre andel än de 60 procent som är genomsnittet för riket. Befolkningen i länet har med
andra ord en ogynnsammare åldersstruktur i detta avseende.
Den lägsta andelen befolkning i yrkesverksamma åldrar återfinns i Sollefteå och Kramfors
där andelen endast uppgår till drygt 55 procent. Det är även dessa båda kommuner som,
tillsammans med Ånge, har den största andelen personer över 64 år, då ca 27 procent –
eller över en fjärdedel av befolkningen – är 65 år eller äldre. Denna andel kan jämföras
med riksgenomsnittet som är strax under 20 procent. I andra änden av skalan finns
Sundsvall, där 59 procent av befolkningen befinner sig i den arbetsaktiva åldersgruppen
18–64 år och strax under 21 procent av befolkningen har fyllt 65 år. En lägre andel i
yrkesverksamma åldrar ger bland annat en negativ effekt på kommunernas skatteintäkter
och därmed finansieringen av välfärden.
Åldersgruppen 18–64 år minskar dessutom varje år och under de senaste 20 åren har den
arbetsaktiva åldersgruppen krympt med nästan 13 000 personer i länet. Enligt en
framskrivning från Statistiska centralbyrån från 2012 väntas befolkningen i
Västernorrlands län fortsätta minska ända fram till 2025. I Sollefteå, Kramfors och Ånge
beräknas minskningen av den arbetsaktiva befolkningen bli som störst.

Höga ohälsotal
Ohälsotalet9 under 2014 var i Västernorrlands län, med 31,9 det näst högsta i landet efter
Jämtland. Detta kan jämföras med riksgenomsnittet som uppgick till 27,3. Ohälsotalet är
väsentligt högre bland kvinnor än bland män. Under 2014 uppgick det till 39 för
kvinnorna och 25 för männen. Ohälsotalet ökar, inte oväntat, med stigande ålder. I
åldersgruppen 20–29 år var det 15,9 mot 71,6 i åldersgruppen 60–64 år.
Även om länet har ett relativt sett högt ohälsotal, så har det ändå minskat kraftigt under
de senaste 10 åren. 2005 uppgick ohälsotalet i länet till 46,7. Samma utveckling finns i
riket där motsvarande siffra för år 2005 var 41,3.
Försäkringskassan uppger att den vanligaste diagnosen i den svenska sjukförsäkringen är
psykiska sjukdomar och det talas mycket i samhället om att exempelvis ungdomar mår
allt sämre psykiskt. Hur väl underbyggd den tesen är har inte kontrollerats. Men om den
står sig skulle det kunna påverka inflödet i arbetskraften.

Utbildning
En dryg femtedel av länets befolkning saknar fullständig gymnasieutbildning, vilket
motsvarar riksgenomsnittet. I Ånge och Timrå är det nära en fjärdedel av befolkningen,
eller 23 procent, som saknar gymnasiebetyg. Vanligast med längre utbildning är det i
Härnösand och Sundsvall, där en tredjedel av befolkningen har en eftergymnasial

9 Källa: Försäkringskassan, ohälsotalet är Försäkringskassans mått på frånvarodagar som ersätts
från sjukförsäkringen under en 12-månadersperiod. Antal utbetalda dagar med sjukpenning,
arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning samt sjukersättning/ aktivitetsersättning relaterat
till antal registrerade försäkrade (befolkningen) 16–64 år.
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utbildning. I andra änden av skalan finns Ånge, Kramfors och Timrå där andelen med en
längre utbildning uppgår till drygt en femtedel.
Globaliseringen innebär, tillsammans med teknikutvecklingen, att kompetenskraven på
arbetsmarknaden blir allt högre. Efterfrågan på högutbildad arbetskraft ökar medan det
blir allt svårare att hitta ett jobb för de som har en lägre utbildningsnivå. År 2002
utgjordes 16 procent av sysselsättningen i länet av personer som saknade gymnasieexamen, medan knappt 27 procent hade en eftergymnasial utbildning. Tio år senare hade
andelen svagutbildade minskat till 10 procent medan över en tredjedel av de sysselsatta,
eller 34 procent, hade en eftergymnasial utbildning10.
Andelen kvinnor som påbörjar högre utbildning är fortfarande betydligt större än andelen
män. Vid 24 års ålder hade 49 procent av kvinnorna och 32 procent av männen i länet
påbörjat studier vid universitet eller högskola.
Det är också stora skillnader mellan kommunerna. Ånge och Härnösand hade de lägsta
andelarna med 33 respektive 34 procent, medan Örnsköldsviks 24-åringar till nästan
hälften – eller 46 procent – bestod av personer som studerar eller hade studerat vid
högskolan.11
Arbetskraften består av sysselsatta och arbetslösa och ett ökat antal i utbildning innebär
en minskning av arbetskraften. Antalet länsbor som börjar högskolestudier har sjunkit
varje år sedan 2010. Sedan vårterminen 2010 har nybörjarna vid högskolan blivit 17
procent färre. Övergången till högre utbildning bedöms förbli oförändrad under 2015 och
2016, och alltså inte komma att innebära någon minskning av länets arbetskraft.

Pendling
Västernorrlands län har en negativ nettopendling. Det innebär att det är fler som pendlar
ut till arbete i andra län, än som pendlar in. Under år 2013 var det ca 4 500 personer som
pendlade in från ett annat län, medan utpendlarna uppgick till 5 300. Vi har alltså en
nettoutpendling på ca 800 personer, och detta pendlingsmönster har i stort sett legat helt
oförändrat under de senaste 10 åren. Sundsvalls kommun är den enda i länet som har en
positiv nettopendling.
Majoriteten av utpendlarna, en tredjedel, reser i första hand till Stockholms län.
Västerbotten och Jämtlands län är de andra huvudsakliga utpendlingslänen för länsborna. Pendlingsmönstret i länet bedöms vara relativt oförändrat under prognosperioden.

Förändring av arbetskraftsutbudet
Som nämnts tidigare i avsnittet utgörs arbetskraften av sysselsatta och arbetslösa. Med
hänsyn till den rörlighet in och ut ur arbetskraften som påverkas av bland annat
demografi, ohälsa, studiedeltagande och pendling, beräknas arbetskraften vara
oförändrad under 2015 och öka under 2016. Ökningen beräknas dock bli marginell och
uppgå till 100 personer.
10
11

SCB, Registerbaserad Arbetsmarknadsstatistik 2012
Källa: Universitetskanslersämbetet, Statistisk analys 2013-09-24/8
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Inskrivna arbetslösa vid Arbetsförmedlingen
Arbetslöshetens utveckling
Mellan sommaren 2008 och hösten 2010 fördubblades det totala antalet inskrivna
arbetslösa i Västernorrlands län. Som mest var 15 300 personer utan arbete. Sedan dess
har arbetslösheten minskat med nästan 30 procent, eller ca 4 500 personer.
I samband med finanskrisen ökade alltså arbetslösheten kraftigt, men denna ökning
avstannade under 2011 och arbetslösheten började falla tillbaka igen. Under 2011 sjönk
arbetslösheten i Västernorrlands län med i genomsnitt 10 procent. Arbetslösheten har
fortsatt att minska, men minskningen var under 2012 och 2013 betydligt långsammare
och motsvarade drygt 3 procent. Under 2014 sjönk dock arbetslösheten i snabbare takt
igen och i slutet av året var 10 procent färre i länet utan jobb. Under de fyra första
månaderna 2015 har arbetslösheten minskat med 8 procent sedan samma period 2014.
Inskrivna arbetslösa 16–64 år som andel
Västernorrlands län, januari 1995–april 2015

av

registerbaserad

arbetskraft

Arbetslöshetsförändringen skiljer sig åt mellan olika grupper av arbetssökande.
Kvinnorna har under årets fyra första månader gynnats mer då arbetslösheten i gruppen
minskat med 12 procent jämfört med samma period 2014, medan männens arbetslöshet
under samma tid minskade med strax under 6 procent. Den minskade arbetslösheten har
även gynnat ungdomar, då antalet arbetslösa mellan 18–24 år minskade med drygt 17
procent. Utvecklingen för utrikes födda arbetssökande har dock varit betydligt sämre.
Under de fyra första månaderna 2015 ökade istället arbetslösheten i denna grupp med 15
procent som genomsnitt. Detta kan jämföras med utvecklingen för svenskfödda arbetssökande, där arbetslösheten istället minskade med 16 procent under samma period.
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Arbetslöshetens sammansättning
Under fjärde kvartalet 2014 och första kvartalet i år uppgick arbetslösheten i
Västernorrlands län till i genomsnitt 9,5 procent av den registerbaserade arbetskraften.
Riksgenomsnittet för samma period var 8,0 procent, vilket innebär att Västernorrlands
län har en arbetslöshet som överstiger riksgenomsnittet.
Arbetslösheten var högst i Sollefteå, där 12,5 procent av den registerbaserade arbetskraften i kommunen saknade arbete. För Örnsköldsvik är motsvarande siffra 8,0 procent,
vilket gör den till kommunen med lägst arbetslöshet i länet.
Männen har en högre arbetslöshet än kvinnorna, då 10,5 procent av männen i arbetskraften saknar jobb medan motsvarande siffra för kvinnorna är 8,3.
Ungdomsarbetslösheten i länet uppgick till 19,8 procent av arbetskraften i aktuell åldersgrupp. Högst är ungdomsarbetslösheten i Kramfors, där 25,2 procent av arbetskraften
saknade arbete. Lägst var den i Sundsvall med 18,0, tätt följt av Örnsköldsvik med 18,1
procent. Riksgenomsnittet för ungdomsarbetslösheten var under samma period 14,5
procent, vilket betyder att länet har en betydligt högre ungdomsarbetslöshet än riket
totalt.
Inskrivna arbetslösa 16–64 år som andel av registerbaserad arbetskraft för
respektive grupp, genomsnitt av kv 4 2014 och kv 1 2015 Västernorrlands län

Bland utrikes födda är arbetslösheten avsevärt högre än för arbetskraften totalt. Under de
aktuella två kvartalen stod över en tredjedel, eller 33,9 procent av de utrikes födda i
Västernorrlands län utan arbete. Detta är betydligt högre än för riket i genomsnitt där
motsvarande siffra är 21 procent, eller en femtedel av arbetskraften. I Sollefteå är andelen
utrikes födda utan arbete som högst, och motsvarar 44,6 procent av den registerbaserade
arbetskraften i gruppen.
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Det är en betydligt högre andel personer utan gymnasieutbildning som är arbetslösa
jämfört med dem som har avslutad gymnasieutbildning, eller dem som har en eftergymnasial utbildning. Ju högre utbildningsnivå, desto lägre arbetslöshet är den generella
regeln. Störst är skillnaden mellan förgymnasialt utbildade och dem som har en
gymnasieutbildning. Att slutföra sin gymnasieutbildning minskar alltså riskerna för
arbetslöshet kraftigt. Drygt var fjärde, eller 24,1 procent av arbetskraften, som saknar
gymnasiebetyg är arbetslösa. Motsvarande siffra för personer med avslutad gymnasieutbildning är 8,7 procent, och för eftergymnasialt utbildade är siffran 5,5 procent.
Det är i Sollefteå, tätt följt av Kramfors, som sammansättningen av de arbetssökande är
mest utmanande. I Sollefteå är arbetslösheten högst, såväl totalt sett som för utrikes
födda. Ungdomsarbetslösheten i Sollefteå uppgick till 24,7, vilket är näst högst i länet och
bara strax under Kramfors med 25,2. I Sollefteå är det också nära en tredjedel av
kommuninnevånarna som saknar gymnasieexamen, inskrivna som arbetslösa. På samma
sätt kan Örnsköldsviks kommun anses ha länets minst utmanande sammansättning av
arbetssökande. Här är arbetslösheten lägst, och såväl ungdomar som utrikes födda har en
lägre andel arbetslösa än länsgenomsnittet. Arbetsmarknaden för svagutbildade är också
bättre i Örnsköldsvik. Här är mindre än en femtedel av de som saknar gymnasieexamen
arbetslösa. Detta är inte bara lägst i länet utan understiger också riksgenomsnittet.

Över en tredjedel utan arbete i över ett år
Arbetsförmedlingen har ett stort samhällsansvar. Vid sidan av matchningen mellan
arbetsgivarnas kompetenskrav och den arbetskraft som står relativt nära arbetsmarknaden, har vi också ett bredare ansvar för grupper av arbetslösa som av olika skäl
står betydligt längre från arbetsmarknaden. Personer som utförsäkrats ur sjukförsäkringssystemet har ofta en längre väg till arbete, och här har Arbetsförmedlingen ett
utökat ansvar för att göra denna väg kortare. Det utökade ansvaret gäller även nyanlända
invandrare. För denna grupp har Arbetsförmedlingen ett samordningsansvar som syftar
till att påskynda etableringen i såväl arbetslivet som i samhället i stort.
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Inskrivna arbetslösa 16–64 år efter inskrivningstid, Västernorrlands län januari
2006-april 2015

De arbetslösa är långt ifrån en homogen grupp. Den består till stor del av personer som
befinner sig relativt nära arbetsmarknaden och är arbetslösa endast under kortare tider.
Men över en tredjedel, eller ca 4 000 av de arbetslösa i länet, har varit utan arbete i
sammantaget minst 12 månader. Under 2009 ökade antalet nyarbetslösa kraftigt, vilket
förklarar den branta lutningen av kurvan för personer med kortare arbetslöshetstider.
Antalet nyarbetslösa har minskat sedan 2010, men samtidigt har gruppen med långa
arbetslöshetstider ökat. En minskning av nyarbetslösa, kombinerat med en ökning av
långtidsarbetslösa, indikerar en ökad strukturarbetslöshet.

Utsatta grupper
En stor andel av personerna med långa arbetslöshetstider tillhör särskilt utsatta grupper.
Dessa personer har svårare att etablera sig på arbetsmarknaden och behöver ofta extra
stöd för att komma till arbete.
Samtidigt som efterfrågan på arbetskraft är relativt svag fortsätter arbetsgivarnas
kompetenskrav att öka, och vissa grupper på arbetsmarknaden hamnar allt längre ifrån
arbetsgivarnas krav.
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Inskrivna arbetslösa 16-64 år i utsatta grupper och övriga inskrivna arbetslösa,
Västernorrlands län, januari 2004–april 2015

Bland personer med funktionsnedsättning som innebär nedsatt arbetsförmåga, personer
med svag utbildningsbakgrund och personer födda i utomeuropeiska länder, är andelen
arbetslösa betydligt högre än för genomsnittet. Dessa grupper gynnas inte, till skillnad
från övriga arbetssökande, i någon större utsträckning av efterfrågeökningar i ekonomin.
Behovet av stöd till utsatta grupper kvarstår.
I ovanstående diagram framkommer att arbetslösheten för personer i utsatta grupper var
antalsmässigt lika stor eller mindre jämfört med personer som inte tillhörde en utsatt
grupp under 2009 och 2010. Konjunkturförstärkningen under 2010–2011 innebar en
relativt kraftig minskning av arbetslösa i icke utsatta grupper, medan den inte gynnat
nämnda grupper i någon omfattning alls. Arbetslösheten för personer utanför de utsatta
grupperna har minskat sedan dess, medan antalet arbetslösa som tillhör någon av dessa
grupper istället har ökat. Numera består arbetslösheten i länet till nära två tredjedelar,
eller 64 procent, av personer som tillhör minst en av dessa grupper. Denna utveckling är
inte unik för länet och i riket som helhet uppgår denna andel till 67 procent. Det är dock
viktigt att påpeka att det skiljer sig åt mellan de olika utsatta grupperna. Alla som ingår i
en utsatt grupp har inte svårt att få arbete. Generellt har de dock en hög relativ
arbetslöshet och i många fall långa arbetslöshetstider. I synnerhet de som ingår i flera av
grupperna samtidigt
Arbetsförmedlingens mest angelägna uppgift är att verka för att trycka ner nivån på båda
dessa kurvor, men också att jämna ut skillnaderna i förutsättningar mellan olika
arbetssökande så att dessa båda kurvor har en mer liknande lutning.
Under prognosperioden bedöms det bli fortsatt svårt att hitta arbete för


Personer med svag utbildningsbakgrund
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Utomeuropeiskt födda personer



Personer med funktionsnedsättning som innebär nedsatt arbetsförmåga



Arbetslösa personer över 55 år

De tre första grupperna har redan idag en betydligt högre arbetslöshet än genomsnittet,
medan åldersgruppen 55–64 år har en relativt låg arbetslöshet. Personer över 55 år som
ändå blir arbetslösa har dock betydligt längre arbetslöshetstider än genomsnittet.
Inskrivna arbetslösa 16–64 år fördelade på enskilda grupper, Västernorrlands län,
januari 2004–april 2015. Observera att en person kan ingå i flera grupper

Arbetslösa med förgymnasial utbildning
Arbetslösheten består till nära en tredjedel av personer med svag utbildningsbakgrund.
I denna grupp är arbetslösheten betydligt högre, då nära en fjärdedel av alla länsbor som
saknar gymnasieutbildning står utan arbete jämfört med 8 procent för gymnasieutbildade. I takt med att arbetsmarknadens kompetenskrav höjs så ökar också risken för
ett permanent utanförskap hos denna grupp och behovet av vägledning och utbildningsinsatser är större bland dessa arbetssökande.
En ökad arbetslöshet kombinerat med fortsatt kompetensbrist riskerar att leda till ökade
matchningsproblem och ett större inslag av strukturarbetslöshet. Att få fler ungdomar att
fullfölja gymnasieutbildningen är det bästa sättet att undvika framtida arbetslöshet.

Arbetslösa med funktionsnedsättning
I Västernorrlands län utgjordes arbetslösheten i april 2015 till 19 procent av personer med
funktionsnedsättning som innebär nedsatt arbetsförmåga, vilket motsvarar över 2 000
personer.
Denna grupp av arbetssökande har ofta svårt att konkurrera om jobb utan stöd. Ett av
arbetsförmedlingens viktigaste uppdrag är att inspirera arbetsgivare att utöka sitt fokus i
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rekryteringsprocessen och hjälpa personer med funktionsnedsättning att lättare komma
till arbete.

Arbetslösa äldre 55–64 år
Arbetslösheten bland personer över 55 år är betydligt lägre än i de övriga grupperna som
betecknas som särskilt utsatta på arbetsmarknaden. Arbetslöshetstiderna är dock långa.
Det är med andra ord inte antalsmässigt många personer över 55 år som är utan arbete,
men om man förlorar sitt arbete i denna ålder är det betydligt svårare att få ett nytt
jämfört med genomsnittet för arbetssökande.

Utomeuropeiskt födda arbetssökande
Västernorrlands län har en betydligt mindre andel utomeuropeiskt födda än riksgenomsnittet. Mindre än 10 procent av länsinvånarna är födda i ett land utanför Europa. Trots
detta utgör denna grupp 30 procent av de arbetslösa i länet. En viktig del av
Arbetsförmedlingens roll är att fungera som kontaktnät åt arbetssökande som saknar ett
själva. Ofta är det just i denna grupp som avsaknaden av kontaktnät är som störst. Det är
också viktigt att utländska utbildningar och yrkeskompetenser bedöms på rätt sätt så att
alla efterfrågade kompetenser kan tillvaratas på arbetsmarknaden.
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Utmaningar på länets arbetsmarknad
I Västernorrlands län är den yrkesaktiva andelen av befolkningen (16–64 år) väsentligt
mindre än riksgenomsnittet. Denna åldersgrupp utgör mindre än 60 procent av länets
befolkning och denna andel krymper för varje år.
I regioner med låg medelålder och ett positivt inflyttningsnetto finns goda förutsättningar
för expansion av sysselsättningen och ekonomin. Detta kommer hela regionens befolkning till godo, och bidrar till att öka regionens renommé och attrahera företag och
arbetskraft ytterligare. På motsvarande sätt riskerar regioner med hög medelålder och en
minskande befolkning att drabbas av stagnation och fortsatt utflyttning. För dessa
regioner ligger nyckeln till den framtida arbetskraftsförsörjningen i att i första hand nyttja
den befintliga arbetskraftsresursen i länet.
Västernorrland har en mycket liten andel utrikes födda bland befolkningen. Mindre än 10
procent av befolkningen utgörs av personer födda utanför Sverige, vilket är häften så
mycket som riksgenomsnittet. Särskilt olyckligt är det då att arbetslösheten bland våra
utrikes födda är betydligt högre än för riket. Över en tredjedel av de utrikes födda i länet
är arbetslösa, vilket kan jämföras med 7 procents arbetslöshet bland svenskfödda.
Befolkningstillskottet består uteslutande av utrikes födda. Att underlätta inträdet på
arbetsmarknaden för dessa är nödvändigt, både för att integrera dem i samhällsgemenskapen och underlätta livet i det nya landet. En effektiv integration och en tidig
kontakt med arbetsmarknaden är inte bara viktigt för individerna, utan också en
samhällsekonomisk nödvändighet. Inte minst gäller detta i de mindre utflyttningskommunerna i länet. Här är ofta befolkningsstrukturen ogynnsam och skatteunderlaget, i
form av yrkesaktiva, begränsat. Samtidigt är behovet av samhällsservice stort.
Åldersstrukturen bland de utrikes födda är betydligt mer gynnsam än för befolkningen
totalt och allt tillskott till de yrkesverksamma åldrarna genereras av denna grupp. Att då
ha en arbetslöshet som överstiger en tredjedel av arbetskraften i denna grupp är mycket
allvarligt. Den höga arbetslösheten bland utrikes födda personer är ett samhällsproblem
som kräver samverkan av flera aktörer på arbetsmarknaden, inte minst mellan
Arbetsförmedlingen, kommuner, näringsliv och andra myndigheter. Vår framtida försörjningsbörda faller i ökad utsträckning på utrikes födda i yrkesverksamma åldrar, och om
en tredjedel av dessa inte kommer in på arbetsmarknaden så ser länets framtid betydligt
mer dyster ut.
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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 arbetsställen12 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

12

Med arbetsställe avses ett företags lokala arbetsplats.
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totalundersökning. Urvalet är stratifierat utifrån näringsgren, arbetsställets storlek och
län. Samma urval används normalt vid två prognostillfällen innan det byts ut.
För att vara en urvalsundersökning är antalet intervjuade arbetsställen stort vilket gör att
tillförlitligheten totalt sett bedöms som god. I den senaste undersökningen ingick 445
arbetsställen inom det privata näringslivet i Västernorrlands län och svarsfrekvensen blev
86 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 65 offentliga arbetsgivare i urvalet i Västernorrlands län
och svarsfrekvensen uppgick till 94 procent.
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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
arbetsmarknadsstatistik, RAMS).

(enligt

SCB:s

Registerbaserade

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 kv 3 2014 och kv 1 2015, Västernorrlands län

Utbildning
Kommun

Totalt
Kvinnor
16-64 år

Män

Unga 18- Äldre
24 år 55-64 år

Inrikes
födda

Utrikes
födda

Högst förgymnasial

Gymnasial

Eftergymnasial

7,4

Ånge

10,8

10

11,5

24,7

8

9

36,3

22,1

9,6

Timrå

9,5

8,4

10,5

22

6,5

7,5

31

20,3

8,6

5,8

Härnösand

10,9

9,1

12,6

19,6

6,3

6,7

43,3

31,6

9,1

6,5

Sundsvall

8,9

7,9

9,9

18

6,5

6,6

29,6

23,1

8,8

4,8

Kramfors

11,4

9,6

12,9

25,2

7,6

8,2

40,9

28

8,6

9

Sollefteå

12,5

10,6

14,2

24,7

9,5

9,1

44,6

30,4

10,7

6,7

8

7,3

8,7

18,1

6

6,2

31,5

19,8

7,7

5,2

Länet

9,5

8,3

10,5

19,8

6,8

7

33,9

24,1

8,7

5,5

Riket

8

7,3

8,6

14,5

6,2

5,3

21

20,1

7,4

5,1

Örnsköldsvik

Omslagsbild: Johnér bildbyrå

Fakta om prognosen
Arbetsmarknadsutsikterna för Västernorrlands län
är en del av Arbetsförmedlingens prognosarbete.
På vår webbplats arbetsformedlingen.se/prognoser
hittar du arbetsmarknadsutsikter för samtliga län och för landet som helhet.
De slutsatser som presenteras är Arbetsförmedlingens egna.
Prognosmaterialet är fritt att användas och citeras med källhänvisning.
Ansvarig utredare för denna prognos är Agneta Tjernström,
telefon 010-487 03 87.
Vill du få mer information om framtidsutsikterna för ett speciellt yrke,
rekommenderar vi vår webbapplikation Yrkeskompassen.
Den uppdateras två gånger per år. Se arbetsformedlingen.se/yrkeskompassen.
I den beskriver vi jobbmöjligheterna det närmaste året för nära 200 yrken.
Dessa yrken täcker tillsammans cirka 80 procent av arbetsmarknaden.
För drygt hälften av yrkena bedömer vi även jobbmöjligheterna
de närmaste fem och tio åren.
I publikationen Var finns jobben?
presenteras en sammanfattning av yrkesprognoserna per yrkesområde.
Nästa arbetsmarknadsprognos presenterar vi i december 2015.
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