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Sammanfattning
Den globala tillväxten fortsätter att stärkas
Återhämtningen i den globala ekonomin har sedan i våras fortgått i långsam takt. Under 2016
bedöms världsekonomin fortsätta att växa med USA som draglok. Arbetslösheten i USA ligger
på en låg nivå samtidigt som jobbtillväxten är god. Det möjliggör en fortsatt god aktivitet i ekonomin och en stärkt efterfrågeutveckling. Tillväxttakten i Kina har samtidigt växlat in på en betydlig lugnare bana och investeringsnivå bedöms bli fortsatt låg framöver.
I euroområdet syns tecken på en mer stabil återhämtning än tidigare. Flertalet framåtblickande
marknadsindikatorer pekar på en god aktivitet det kommande året. Arbetslösheten i området
som helhet ligger emellertid fortfarande på en relativt hög nivå, strax under 11 procent. Samtidigt är jobbtillväxten god och arbetslösheten är inne i en trendmässig minskning.

Den svenska ekonomin står sig stark
Tillväxten i den svenska ekonomin har haft en god utveckling under året. Den senaste BNP siffran för det tredje kvartalet 2015 visar en tillväxtökning på 3,9 procent (jämfört med samma
kvartal föregående år). Det var en betydligt starkare siffra än vad de flesta bedömare hade förutspått. Liksom tidigare är det hushållens privata konsumtion som bidrar till ökningen men
även investeringar i bostäder och maskiner. Även exporten bidrog positivt till nationalräkenskaperna. Det bådar gott för den så exportberoende industrin i Västmanlands län.

Ökad optimism bland länets arbetsgivare
Höstens intervjuundersökningar med länets näringsliv visar på ett förbättrat stämningsläge
från en redan hög nivå. Arbetsförmedlingens konjunkturindikator gav ett förväntningsläge över
det normala där arbetsgivarna inom handeln var särskilt positiva. Men det finns även en spirande optimism bland länets små och medelstora industriföretag som tror på en ökad efterfrågan under det kommande året.

Fler jobb under 2016
Sysselsättningen har haft en genomgående positiv utveckling i Västmanlands län sedan 2010
och fler jobb väntas tillkomma under prognosperioden. Jobbtillväxten väntas vara god inom
både den privata och den offentliga tjänstesektorn i takt med att efterfrågan på arbetskraft ökar.
Efter ett par svaga år beräknas nu även sysselsättningen inom industrin öka något under kommande år. Sammantaget väntas sysselsättningen öka med 1 000 personer mellan fjärde kvartalet 2014 och samma kvartal 2015 och ytterligare 1 100 personer mellan fjärde kvartalet 2015 och
samma kvartal 2016.
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Arbetslösheten ökar något
Trots att konjunkturåterhämtningen fortskrider och sysselsättningen ökar väntas arbetslösheten bli kvar på en relativt hög nivå under prognosperioden. Det vittnar om att det succesivt
stärkta arbetsmarknadsläget inte kommer alla till del. Arbetskraftsutbudet har samtidigt ökat i
takt med att fler nyanlända kommit till länet. Att befolkningen och arbetskraften ökar är i grunden positivt då det på sikt möjliggör en ökad sysselsättning och bibehållen tillväxt. Men initialt
innebär det även en ökad arbetslöshet innan dessa arbetssökande har hunnit etablera sig på
arbetsmarknaden. Antalet inskrivna arbetslösa beräknas i slutet av 2016 till 12 600 vilket motsvarar en relativ arbetslöshet på 9,7 procent. Det innebär en upprevidering av arbetslösheten
sedan vårens prognos.

Arbetslöshetens sammansättning
En allt större andel av de inskrivna arbetslösa bedöms stå långt från arbetsmarknaden. Till dessa
arbetslösa med utsatt ställning på arbetsmarknaden räknas högst förgymnasialt utbildade, utomeuropeiskt födda, personer med funktionsnedsättnings som medför nedsatt arbetsförmåga
samt arbetslösa mellan 55-64 år. Denna andel uppgick under tredje kvartalet 2015 till 72 procent
av samtliga inskrivna arbetslösa i länet vilket är att jämföra med rikets andel på 68 procent.
Arbetsmarknaden är idag i hög grad kunskapsintensiv och de flesta jobb kräver minst en avklarad gymnasieutbildning. Det innebär att arbetsmarknadsläget för de 4 300 inskrivna arbetslösa
som idag saknar detta går en betydlig kärvare arbetsmarknad till mötes än andra. Många av de
utomeuropeiskt födda saknar just en avklarad gymnasieutbildning, men det finns samtidigt en
stor andel som har högskoleutbildning inom samma grupp. Det visar på den stora variationen
inom denna sökandegrupp.

Många med långa arbetslöshetstider
I slutet av 2015 uppgick andelen inskrivna som varit arbetslösa ett år eller mer till drygt 40
procent. Det visar på att arbetsmarknaden är fortsatt tuff för vissa inskrivna trots att konjunkturen har stärkts. Av dessa saknade fyrtio procent en avklarad gymnasieutbildning vilket återspeglar utbildningskraven på arbetsmarknaden.

Stora utmaningar i Västmanlands län
Befolkningen liksom arbetskraften ökar i länet tack vare ett tillskott från nyanlända. Detta
skapar möjligheter för en ökad sysselsättning och fortsatt tillväxt i regionen. Förutsättningarna
för en fast förankring på arbetsmarknaden skiljer sig dock åt från person till person beroende
på utbildnings- och kompetensbakgrund. För att tillvara ta på hela denna arbetskraftsresurs är
det därför viktigt att Arbetsförmedlingens insatser individanpassas för att korta vägarna till arbete. På så vis kan arbetsgivarnas efterfrågan på arbetskraft tillgodoses och arbetslöshetstiderna
kortas. Det förutsätter också att arbetsmarknadens parter samverkar med varandra för att tillgodose kompetensförsörjningen i länet.
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Konjunkturläget i Västmanlands län
Den globala tillväxten fortsätter att stärkas
Sedan våren 2015 har återhämtningen i den globala ekonomin fortgått i långsam takt. Världsekonomin bedöms fortsätta att växa under 2016 med USA som draglok. Någon bredare global
konjunkturuppgång är dock inte att vänta i närtid enligt de flesta bedömare. Arbetslösheten i
USA är nu nere kring 5 procent och jobbtillväxten är god. Samtidigt kan en tudelning i amerikanska ekonomin noteras där industrin hämmas av en stark dollarkurs, men där det istället går
allt bättre för tjänstesektorn. Den tidigare höga tillväxttakten i Kina har dämpats och investeringsnivå bedöms bli låg framöver. Detta då landet befinner sig i en omställningsfas från en
investeringsdriven till en konsumtionsdriven ekonomi.
Euroområdet är alltjämt inne i en återhämtningsfas där arbetslösheten fortfarande ligger på en
relativt hög nivå strax under 11 procent. Arbetslösheten sjunker dock successivt samtidigt som
flertalet framåtblickande indikatorer pekar på en positiv ekonomisk utveckling framöver. Återhämtningen i Euroområdet har nu fått en bredare geografisk spridning för att omfatta fler europeiska ekonomier än tidigare. Sammantaget har euroområdet gynnats av Europeiska Centralbankens fortsatt expansiva penningpolitik i kombination med en svag eurokurs. Samtidigt finns
det tydliga strukturella skillnader mellan de olika länderna i området, där arbetslösheten i Tyskland minskar märkbart samtidigt som Frankrike har att hantera en fortsatt stigande arbetslöshet.

God aktivitet i svensk ekonomi
Tillväxten i svensk ekonomi har haft en god utveckling under årets tre första kvartal, som till
stor del gynnats av den privata konsumtionen. BNP-tillväxten för det tredje kvartalet 2015 summerades till 3,9 procent (jämfört med samma kvartal 2014) vilket var bättre än Riksbankens
prognos på 3,4 procent. Den starka siffran återspeglar en fortsatt hög privat konsumtion men
även ökade investeringar i bostäder och maskiner. Även exporten lämnade ett positivt bidrag
vilket indikerar en ökad internationell efterfrågan. Det är ett positivt tecken för Västmanlands
län som har en tydlig industriprägel.
Inflationen har de senaste åren legat på en låg nivå vilket hänger samman med den svaga konjunkturåterhämtningen i omvärlden. Den låga inflationen medförde att Riksbanken i juli sänkte
reporäntan till nuvarande nivå på -0,35 procent i syfte att stimulera efterfrågan i ekonomin.
Utöver detta fattades beslut om utökade köp av statsobligationer med 45 miljarder kronor fram
till årsskiftet 2015/2016.
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Stor optimism inom länets näringsliv
Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar med Västmanlands läns privata arbetsgivare visar på ett starkare förväntningsläge jämfört med både våren 2015 och hösten 2014. Konjunkturindikatorn gav ett indexerat värde på 110 vilket motsvarar ett mycket starkare stämningsläge är
normalt. Inom den privata tjänstesektorn intog handeln det enskilt mest positiva förväntningsläget. Här räknar majoriteten av arbetsgivarna med en ökad efterfrågan under prognosperioden.
Även industriföretagen i länet har en mer positiv bild av efterfrågeutvecklingen inför kommande
halvår jämfört med tidigare. Sammantaget pekar konjunkturindikatorn på en fortsatt god ekonomisk aktivitet under 2016 som i sig skapar förutsättningar för fler nyanställningar.

Arbetsförmedlingens konjunkturindikator för näringslivet, Västmanlands län,
våren 2007-hösten 20151
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Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar

Utöver näringslivets förväntningsläge avseende kommande marknadsutveckling finns även
andra faktorer som indikerar hur arbetsmarknaden väntas utvecklas framöver. Även företagens
kapacitetsutnyttjande spelar in. Nivån på kapacitetsutnyttjandet anger hur mycket produktionen av varor och tjänster kan öka innan nyrekryteringar måste till. I höstens prognosintervjuer
uppgav 64 procent att av länets företag att de nyttjar sin personal nästintill fullt ut. Det innebär
ett något ökat kapacitetsutnyttjande jämfört med tidigare. Arbetsgivarna rapporterar också om
en successivt ökad arbetskraftsbrist sedan hösten 2014 vilket hänger samman med den gradvisa
konjunkturförbättringen.

1

För information om Arbetsförmedlingens konjunkturindikator, se bilaga 2.
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Prognos över sysselsättning och arbetslöshet
Antalet sysselsatta fortsätter att öka
Diagrammet nedan visar hur sysselsättningen i Västmanlands län utvecklats sedan 2004. Den
kraftiga konjunkturnedgången 2008-2009 slog utmärkande hårt mot tillverkningsindustrin
som då drabbades av omfattande personalnedskärningar. Under dessa två år försvann cirka
4 000 industrijobb vilket till stor del förklarar att sysselsättningsförändringen varit oförändrad
mellan åren 2004 och 2013. Det innebär att andra län med en mer diversifierad näringsstruktur
och med större vikt mot privat tjänstesektor har kunnat återhämta sig bättre än mer industritunga län. Sedan 2010 har dock den totala sysselsättningen ökat i takt med att konjunkturen har
förbättrats. Hotell- och restaurang har uppvisat den starkaste sysselsättningsutveckling inom
privata tjänster. Inom den offentliga sektorn har jobbtillväxten varit särskilt god inom vård och
omsorg.
Sysselsatta2 16-64 år i Västmanlands län, 2004-2016, prognos 2015 och 2016
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Källa: SCB (RAMS) och Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen gör bedömningen att sysselsättningen fortsätter att öka under prognosperioden. Jobben väntas bli fler inom både den privata och offentliga tjänstesektorn. Delvis ökar
antalet anställda på grund av konjunkturförbättringar, men även på grund av den ökade migrationen som spås bidra med en ökad privat och offentlig konsumtion. Efter en period av vikande
sysselsättning bedöms nu industrin ha kommit till en punkt där minskningen av antalet anställda planat ut för att få en svag sysselsättningsökning under 2016. Sammantaget visar höstens
intervjuundersökningar på ett mer positivt förväntningsläge än i våras.
Länets sysselsättning beräknas öka med 1 000 personer mellan fjärde kvartalet 2014 – 2015
vilket motsvarar en procentuell ökning med 0,9 procent. Under perioden fjärde kvartalet 2015
2

Sysselsatta avser förvärvsarbetande dagbefolkning, 16-64 år.
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– 2016 väntas sysselsättningen öka med ytterligare 1 100 personer vilket motsvarar 1,0 procent.
Detta innebär en liten upprevidering jämfört med vårens prognos som antog en sammanlagd
sysselsättningsökning med 1 900 jobb under 2015 - 2016.

Arbetslösheten ökar något
Under 2014 visade arbetslösheten i Västmanlands län en tydlig nedgång som bromsade in i slutet av samma år. Under senare delen av 2015 har arbetslösheten haft en ökande trend. Orsaken
till det är att arbetskraften samtidigt har fyllts på genom den ökade migrationen. Inflödet ger ett
positivt tillskott i arbetskraftsutbudet men initialt även en något ökad arbetslöshet.

Inskrivna arbetslösa 16-64 år i Västmanlands län kvartal 4, 2004-2016, prognos för 20152016
Antal
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Källa: Arbetsförmedlingen

Arbetslösheten spås ligga kvar på en relativt hög nivå under prognosperioden. Mellan fjärde
kvartalet 2014 och 2015 spås arbetslösheten öka med 400 personer vilket ger en relativ arbetslöshet på 9,5 procent. Mellan samma kvartal 2015 och 2016 beräknas arbetslösheten öka med
ytterligare 400 personer för att landa på 9,7 procent av den registerbaserade arbetskraften. Det
innebär en revidering av tidigare arbetslöshetsprognos från en svagt minskad arbetslöshet till
en något ökad arbetslöshet under prognosperioden. Orsaken till prognosrevideringen beror på
den trendmässigt ökade arbetslöshetsnivå som noteras i slutet av 2015.
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Stora regionala skillnader
Kartbilderna nedan visar den prognosticerade förändringen av sysselsättningen och den relativa
arbetslösheten i rikets samtliga tjugoen län. Generellt väntas sysselsättningsökningen under
2016 bli starkast i landets södra halva. Jobbtillväxten spås bli störst i Stockholms län på 2,5
procent följt av Skåne län (2,1 procent), Östergötlands län (1,7 procent) och Uppsala län (1,6
procent). I både Västmanlands län och Södermanlands län beräknas sysselsättningen öka med
1,0 procent under prognosperioden. Sammantaget innebär det att arbetsmarknaden väntas ha
en god utveckling i Stockholm - Mälardalsregionen som helhet. Samtliga län i riket förväntas ha
en positiv sysselsättningsutveckling.
Förväntad procentuell sysselsättningsförändring (16-64 år) mellan kvartal 4
2015 och kvartal 4 2016

Inskrivna arbetslösa 16-64 år som andel
av registerbaserad arbetskraft, prognos
kvartal 4 2016
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Prognosen över arbetslösheten visar på stora skillnader i arbetslöshetsnivå mellan länen. Av
rikets totala tjugoen län beräknas arbetslöshet stiga i sammanlagt sexton län, där inkluderat
samtliga län i Stockholm – Mälardalsregionen. Arbetslösheten väntas i slutet av 2016 bli som
lägst i Uppsala län, följt av Stockholm län och Hallands län. I Södermanlands län och Västmanlands län spås arbetslösheten parkera på relativt höga nivåer under prognosperioden. En faktor
som påverkar nivån på arbetslösheten är bland annat arbetslöshetens sammansättning. Andelen inskrivna med utsatt ställning på arbetsmarknaden 3 är relativt hög i båda dessa län. Under
tredje kvartalet 2015 uppgick andelen i Södermanlands län till 75 procent och i Västmanlands
län till 72 procent. Samma andel i riket uppgick under samma period till 68 procent. Det som
utmärker dessa län mot övriga grannlän är att de har ett stort inslag av tillverkningsindustri i
branschsammansättningen. Det innebär att andra län med en mer differentierad näringslivsstruktur har kunnat återhämta sig på ett bättre sätt än andra efter konjunkturnedgångar.

3

Läs mer om inskrivna arbetslösa med utsatt ställning på Arbetsmarknaden på sidan 34
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Näringsgrenar
Arbetsmarknaden i Västmanlands län sysselsätter cirka 111 000 personer.4 Av dessa arbetar flest i Västerås kommun, följt av Köpings kommun (10 procent), Sala kommun (7 procent) och Fagersta kommun (6 procent).
Figuren nedan visar hur förvärvsarbetande i länet fördelas efter respektive näringsgren.
Tillverkningsindustrin utgör en påtagligt stor andel av den totala arbetsmarknaden där
endast Jönköpings län ligger högre i riket som helhet. Utöver en i övrigt lägre andel sysselsatt inom privata tjänster ligger övriga länets branschandelar i nivå med riket som helhet.

Branschstruktur i Västmanlands län, sysselsatt dagbefolkning 16-64 år

I följande avsnitt redovisas bedömningar för branschernas efterfråge- och sysselsättningsutveckling avseende prognosåret 2016. Analyserna bygger på svaren från Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar med länets privata och offentliga arbetsgivare som
genomfördes under hösten 2015.

4

SCB, RAMS 2013 (dagbefolkning 16-64 år)
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Jord- och skogsbruk
Sedan 1990 har antalet jobb inom jord- och skogsbruket halverats och den negativa trenden
har fortlöpt de senaste åren. Idag sysselsätter jord- och skogsbruket sammanlagt endast 1
procent av alla förvärvsarbetande i Västmanlands län vilket är något under riksgenomsnittet på 1,5 procent. I Skinnskattebergs kommun finns den största andelen sysselsatta inom
jord- och skogsbruk som uppgår till 7 procent. I samma kommun finns även landets enda
skogsmästarskola.
Att sysselsättningen har minskat beror i stor utsträckning på en pågående strukturomvandling vars framfart har accelererat under senare år. Det har inneburit en utveckling där
många småskaliga jordbruksenheter avvecklats och ersatts av ett färre antal storskaliga enheter. På så sätt har lantbruket i allt högre grad även blivit beroende av den maskintekniska
utvecklingen. Många blandjordbruk har i denna process även övergått till ett större inslag
av specialiserad produktion av spannmål. De vanligaste produktionsdrivna näringarna i
Västmanlands län består av växt- följt av nötköttsproduktion5. Under prognosperioden beräknas sysselsättningen inom jord- och skogsbruk att vara oförändrad.
Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar med länets arbetsgivare visar på ett förbättrat förväntningsläge på 6-12 månaders sikt jämfört med hösten 2014. Dock räknar arbetsgivarna generellt inte med att anställda fler under 2016. En annan indikator för företagens
efterfrågan på arbetskraft är hur mycket produktionen kan öka innan nyrekryteringar
krävs. 72 procent av arbetsgivarna rapporterar om att de kan öka sin produktion med max
10 procent innan de måste rekrytera. Det innebär ett högre kapacitetsutnyttjande jämfört
med hösten 2014 men samtidigt ett lägre värde än i våras. På samma sätt upplevdes arbetskraftsbristen högre i höstens intervjuundersökningar jämfört med hösten 2014, men samtidigt mindre jämfört med våren 2015.
Lantbruksbarometern visar samtidigt en stor variation avseende lönsamhet mellan olika
produktionsslag bland lantbrukarna i riket som helhet.6 Sedan den senaste mätningen i
våras har den upplevda lönsamheten försämrats inom mjölkproduktionen, som spås ligga
kvar på negativa lönsamhetstal även det kommande året. Detta har i stor utsträckning med
prisutvecklingen på världsmarknaden att göra. Växtodlarna spås ha en oförändrat negativ
lönsamhet. Samtidigt har nötköttsproducenterna sett en lönsamhetsförbättring under
2015 som dock övergår i en utplanande trend under 2016. Grisköttsproducenterna ligger
kvar på ett lönsamhetsindex kring nollstrecket men har samtidigt de mest optimistiska förväntningarna på ett års sikt.
Näringsidkare inom skogsbruket rapporterar om ett generellt bra verksamhetsår under
2015 med stigande timmerpriser, ökad produktion och bibehållen lönsamhet. Detta delvis
tack vare en svag kronkurs i förhållande till både Euron och Dollarn7.

LRFs medlemsregister Västmanland 2011
LRF och Swedbank, Lantbruksbarometern höst 2015
7 LRF och Swedbank. Skogsbarometern 2015
5

6
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Industri
Industrin (inklusive energiförsörjning och miljöverksamhet) utgör en stor och viktig näring
i Västmanlands län. Totalt sysselsätter industrisektorn 23 000 personer i länet, vilket motsvarar 22 procent av samtliga förvärvsarbetande. Det är en hög andel jämfört med riksgenomsnittet på 14 procent. Andelen sysselsatta varierar samtidigt stort mellan kommunerna
i länet. Fagersta, Surahammar och Skinnskatteberg utgör de mest industritäta kommunerna. Här utgör industrin mellan 37-45 procent av arbetsmarknaden. Med undantag för
Sala där endast 12 procent är sysselsatta inom industrin ligger övriga kommuner över den
genomsnittliga andelen för riket.

Andel förvärvsarbetande8 inom industrin per kommun i Västmanlands län
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Många stora industriföretag återfinns i länet såsom exempelvis ABB, Bombardier, Atlas
Copco och Westinghouse. Ryggraden utgörs av en internationellt konkurrenskraftig tillverkningsindustri med stort fokus på automation, energi och järnväg. Teknikutvecklingen
och digitaliseringen inom dessa områden medför att efterfrågan på kompetenser vid rekrytering är under ständig förändring.

Optimistiska industriföretag
Höstens intervjuundersökningar visar på ett fortsatt starkt förväntningsläge inom industrin. Nettotalet9 ligger en bra bit över det historiska genomsnittet och uppvisar även en
förstärkning mot i våras. Detta indikerar att den succesiva konjunkturåterhämtningen har

Avser förvärvsarbetande dagbefolkning, 16-64 år.
Nettotalen beräknas som andelen arbetsställen som bedömer att efterfrågan på deras varor/tjänster
kommer att öka minus andelen arbetsställen som bedömer att efterfrågan kommer att minska.
8
9
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positiva effekter på den förväntade marknadsutvecklingen för den så exportberoende industrin. Störst optimism inför framtiden återfinns bland mindre eller medelstora arbetsställen med färre än 50 anställda, medan större arbetsställen generellt räknar med ett oförändrat efterfrågeläge.

Förväntningsläget inom industrin för kommande sex månader, Västmanlands
län, våren 2007-hösten 2015
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Sysselsättningen inom industrin har haft en negativ trend då efterfrågan på arbetskraft varit dämpad. Mellan 2007 och 2013 har den procentuella sysselsättningsförändringen legat
på minus 2,3 procent. Under 2016 beräknas dock antalet jobb inom industrin bli något fler.
I tider av svag konjunktur tenderar företag inom industrin att i högre utsträckning lösa
rekryteringarna via bemanningsföretag. Det innebär det även inom näringsgrenen finansiella verksamheter och företagstjänster finns personer som arbetar inom industrin men som
bokförs inom en annan sektor.
Ytterligare ett mått på företagens efterfrågan på arbetskraft består i aktuellt kapacitetsutnyttjande. 67 procent av arbetsställena inom industrin rapporterar om att de nyttjar personalresurserna nästan fullt ut, det vill säga att de kan öka produktionen med högst tio
procent innan nyanställningar måste ske. Det visar på att kapacitetsutnyttjandet har ökat
både jämfört med våren 2015 (57 procent) och hösten 2014 (60 procent). Trots att resursutnyttjandet har ökat sedan tidigare prognosomgångar visar det samtidigt på att det fortfarande finns lediga resurser att tillgå för att möta en ökad efterfrågan.
Andelen industriföretag som har upplevt arbetskraftsbrist uppgår denna höst till 39 procent. Det innebär en ökad andel både jämfört med i våras (25 procent) och föregående höst
(29 procent). Vanliga konsekvenser av arbetskraftsbristen var att arbetsgivarna fick sänka
utbildningskraven samt att någon rekrytering i vissa fall aldrig kunde genomföras. Exempel
på yrken som har varit svåra att rekrytera till är ingenjörer och civilingenjörer inom olika
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områden, styckare, tunnplåtslagare och verktygsmakare. En stor andel av industriföretagen uppger att de på grund av arbetskraftsbristen inte ens har försökt att rekrytera. Denna
så kallade ”dolda brist” uppgick till 21 procent av arbetsställena. Det är en hög andel jämfört
med riksgenomsnittet för industrin på 14 procent.

Byggverksamhet
Inom bygg- och anläggning arbetar cirka 8 000 personer i länet vilket motsvarar 7 procent
av samtliga förvärvsarbetande. Hälften av länets kommuner har en lika stor eller större
andel sysselsatta jämfört med riket. Högst andel har Norberg kommun med 13 procent,
följt av Sala (11 procent) och Arboga (9 procent). Denna näringsgren är till stor del säsongsberoende men efterfrågeläget varierar även i hög grad med konjunkturutvecklingen.

Andel förvärvsarbetande10 inom byggverksamhet per kommun i
Västmanlands län 2013
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Fortsatt optimism bland byggföretag
Förväntningsläget inom bygg- och anläggning är fortsatt starkt. ROT-avdraget fortsätter
att gynna byggnäringen i stort, men kommer att reduceras från 50 procent till 30 procent
på arbetskostnaden från och med 1 januari 2016. Höstens nettotal gav ett förväntningsvärde över det genomsnittliga för både länet och riket vilket framgår av diagrammet nedan.
Byggverksamheten är inne i en positiv trend vilket hänger ihop med en förbättrad konjunktur och ett ökat behov av bostäder, lokaler och anläggningar. Västerås stad har som målsättning att bygga 1 000 nya bostäder varje år vilket man dock inte räknar med att uppnå
under 2015 utan först under 2016. Exempel på områden i Västerås där det byggs både bostadsrätter och hyresrätter är Öster Mälarstrand, Lillhamra, Nordanby äng och Tegnérlunden.
Sysselsättning inom bygg- och anläggning har haft en årlig procentuell ökning på genomsnittliga 0,7 procent sedan 2007. Under 2016 väntas sysselsättningen i länet att fortsätta
öka. Samtidigt är det en stor andel av företagen som har haft svårt att hitta arbetskraft vid
rekrytering. Denna andel uppgick till 44 procent denna höst, att jämföra med 26 procent
hösten 2014. Yrken som har varit svårrekryterade är bland annat anläggningsmaskinförare,
golvläggare och VVS-montörer. Arbetskraftsbristen ledde ofta till att arbetsgivarna sänkte
kraven på yrkeserfarenhet samt att det tog längre tid att rekrytera. En femtedel av arbetsställena uppger att de inte ens försökt att rekrytera på grund av bristen.

Förväntningsläget inom byggverksamhet för kommande sex månader,
Västmanlands län, våren 2007-hösten 2015
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Privata tjänster
Den privata tjänstesektorn sysselsätter totalt 41 000 personer i länet vilket motsvarar 37
procent av samtliga förvärvsarbetande. Därmed utgör detta område den enskilt största näringsgrenen i länet. Jämfört med rikssnittet på 44 procent motsvarar det dock en relativt
liten andel av branschsammansättningen. Med undantaget Västerås kommun, som är i särklass den mest tjänsteintensiva kommunen, är andelskillnaden påtaglig i länet jämförelse
med riket. I hälften av kommunerna arbetar färre än var fjärde person inom denna näringsgren.
Handeln och företagstjänster upptar de enskilt största undergrupperna inom sektorn. 11 Det
medför att denna näring i hög grad är beroende av köpstarka och konsumtionsvilliga hushåll men även att det går bra i andra branscher såsom industrin, som har en nära koppling
till tjänstesektorn.

Andel förvärvsarbetande12 inom privata tjänster per kommun i Västmanlands
län 2013
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Förväntningsläget stärks från en hög nivå
I höstens intervjuundersökningar gav den privata tjänstesektorn en ljus bild av den förväntade marknadsutvecklingen. Stämningsläget har varit i en ökande positiv trend sedan våren
2013 och gav ett högt värde över snittet för både länet och riket i höstens mätning. Över
hälften av arbetsställena räknar med en ökad efterfrågan det kommande halvåret. Sysselsättningen beräknas öka inom privata tjänster som en effekt av den förstärkta konjunkturutvecklingen. Samtidigt uppger 31 procent av företagen att de haft svårt att hitta arbetskraft
11
12

Se diagram över näringslivsstrukturen i länet på sidan 12
Avser förvärvsarbetande dagbefolkning, 16-64 år.

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015
Västmanlands län

19

vid rekrytering de senaste halvåret, att jämföra med 23 procent året innan. Dessa rekryteringsproblem har i vissa fall lett till att rekryteringarna uteblev eller att det tog längre tid
att rekrytera än normalt.
Förväntningsläget inom privata tjänster för kommande sex månader,
Västmanlands län, våren 2007-hösten 2015
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Handel
Sysselsättningen inom handeln har minskat de senaste åren vilket sammantaget har inneburit en måttlig uppgång på 0,1 procent mellan 2007 och 2013. Detta hänger delvis ihop
med strukturomvandlingen inom branschen men påverkas även av en växande näthandel.
Samtidigt har konkurrensen inom både detalj- och fackhandeln ökat i takt med att större
köpcentra byggts. Trots att arbetstillfällena inom sektorn totalt sett har minskat de senaste
åren sker fortfarande många ersättningsrekryteringar inom handeln där många ungdomar
får sitt första jobb. Sysselsättningen beräknas öka, men endast svagt under prognosperioden.
Erikslunds Shopping Center ligger i Västerås och inrymmer ett hundratal butiker såsom
IKEA, City Gross och ICA Maxi. De större butikskedjornas etablering har medfört att andra
butiker har kommit efter, vilket har ökat tilldragningskraften ytterligare. I Västerås finns
även Hälla Shopping med profilering mot kläder och mode.
Efterfrågan inom handeln (inklusive reparationer av motorfordon och motorcyklar) är i
hög grad beroende av hushållens ekonomi och köpvilja. Höstens intervjuer med arbetsgivare inom handeln gav ett mycket starkt nettotal på 74 procent vilket indikerar en förstärkt
efterfrågeutveckling jämfört med hösten 2014. Samtidigt rapporterar arbetsgivarna om ett
kapacitetsutnyttjande på 48 procent vilket är ett lägre tal än föregående höst. Det vittnar
om att behovet av nyanställningar är svagt. I de fall arbetsgivarna har försökt rekrytera men
inte hittat arbetskraft har det främst rört sig om företagssäljare och elmontörer inom handel och reparation av motorfordon och motorcyklar.
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Transport
Transportsektorn är delvis beroende av marknadsutvecklingen inom andra branscher
såsom industri- och byggsektorn. På så vis är branschen även i hög grad konjunkturkänslig.
Sysselsättningsutvecklingen inom transport har sedan 2007 legat på genomsnittliga 1,7
procent med en stor nedgång under finanskrisen 2008-2009. Höstens intervjuundersökningar visar på både en ökad förväntad efterfrågan samt att det finns planer på att anställa
fler under 2016. Kapacitetsutnyttjandet av personal har ökat markant från ett nettotal på
49 procent hösten 2014 till 78 procent hösten 2015. Arbetsgivarna har generellt haft svårast
att hitta lastbils- och bussförare vid rekrytering.

Hotell och restaurang samt personliga och kulturella tjänster
Hotell- och restaurangbranschen kännetecknas normalt av en hög personalomsättning
som även delvis är kopplad till säsongsvariationer. Många ungdomar hittar sitt första jobb
inom denna sektor liksom inom handeln. Antalet jobb inom hotell- och restaurangnäringen
har ökat starkt de senaste åren och resulterat i en genomsnittlig jobbtillväxt på 2,8 procent
sedan 2007. Sysselsättningen beräknas öka även under 2016. I höstens intervjuundersökningar framkom även att andel arbetsställen som räknar med en ökad efterfrågan kommande sex månader har ökat sedan hösten 2014. Kapacitetsutnyttjandet är dock fortfarande mycket lågt. 23 procent av arbetsställena uppger ett nästan fullt ut kapacitetsutnyttjande, det vill säga att de som mest kan öka produktionen med 0-10 procent innan de måste
nyrekrytera. Det är en lägre andel både i jämförelse med hösten 2014 (38 procent) samt
riksgenomsnittet innevarande höst (54 procent). I de fall arbetsgivarna har haft svårt att
rekrytera har det främst rört sig om kockar och servitörer.
Den ökade turismen i Västmanlands ger ett positiv bidrag till branschen som helhet. Både
antalet gästnätter och logintäkterna har ökat i länet sedan 2012. 13 Ett nytt stort hotell är
under uppbyggnad i Västerås med totalt 220 rum, restauranger, konferensrum och spaavdelning och beräknas stå klart till hösten 2017. Under hösten 2014 öppnades även ett äventyrsbad som ligger i nära anslutning till det nya hotellet.
Marknadsutvecklingen för personliga och kulturella tjänster är starkt korrelerat med konjunkturläget och med hushållens konsumtionsvilja. Exempel på verksamhetsinriktningar
är kultur, nöjen, skönhetsvård och sport. Sysselsättningsökningen har de senaste åren
stärkts från en tidigare relativt blygsam jobbtillväxt. Även under 2016 bedöms antalet jobb
att bli fler.

13

SCB och Tillväxtverket
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Information och kommunikation
Antalet sysselsatta inom information och kommunikation har minskat något de senaste två
åren och har under perioden 2007 - 2013 ökat med 0,1 procent. Under prognosperioden
beräknas antalet anställda ligga oförändrat. Inom området arbetar cirka 2 procent av samtliga sysselsatta i länet, vilket gör det till en relativt liten näring. Här ingår huvudsakligen
företag inom IT-området. I höstens intervjuundersökningar uppgav vart tredje företag att
de upplevt svårigheter att hitta arbetskraft vid rekrytering. Främst har det varit svårt att
hitta mjukvaru- och systemutvecklare. Samtidigt ligger kapacitetsutnyttjandet i princip
oförändrat jämfört med föregående höst vilket vittnar om att produktionsnivån inte torde
ha ökat nämnvärt.

Finansiella verksamheter och företagstjänster
Inom finansiella verksamheter och företagstjänster ryms en bred samling av olika verksamhetsinriktningar. Här ingår bland annat finans- och försäkringsverksamhet, personaluthyrning och verksamheter inom redovisning, marknadsföring och juridik, forskning
och utveckling. Således inräknas här även personal inom exempelvis industrin som arbetar
på uppdrag av bemanningsföretag. Den genomsnittliga jobbtillväxten har varit stark sedan
2007 och legat på genomsnittliga 3,4 procent. Sysselsättningen inom detta område bedöms
även ha en fortsatt god utveckling under prognosperioden. Samtidigt rapporterar arbetsgivarna om ett något lägre resursutnyttjande av befintlig personal jämfört med föregående
höst. Arbetskraftsbristen har mildrats sedan tidigare och endast 7 procent av arbetsställena
har upplevt problem att hitta personal vid rekrytering, att jämföra med 16 procent under
hösten 2014.
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Offentliga tjänster
Den offentliga tjänstesektorn sysselsätter en tredjedel av länets förvärvsarbetande vilket
gör denna sektor till den näst största. Sektorn omfattar verksamheter som drivs av både
offentliga (kommuner, stat och landsting) samt privata huvudmän. Här ingår verksamheter
inom vård och omsorg, utbildning och offentlig förvaltning. Vård och omsorg sysselsätter
19 000 personer i Västmanlands län vilket gör det till det enskilt största delområdet. Näst
störst är utbildningsområdet inom vilket 11 000 personer arbetar, följt av offentlig förvaltning med 6 000 förvärvsarbetande.
Andelen sysselsatta inom området är förhållandevis jämnt fördelad över länets tio kommuner och länets andel är i nivå med rikets. Sala, Norberg, Arboga och Hallstahammar ligger
över andelen för både länet och riket som helhet.

Andel förvärvsarbetande14 inom offentliga tjänster per kommun i
Västmanlands län 2013
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Höstens intervjuundersökningar visar på att de offentliga arbetsgivarna generellt räknar
med en ökad efterfrågan under 2016. Förväntningsläget är starkare både i jämförelse med
våren 2015 och hösten 2014. Arbetsgivarnas anställningsplaner är också positiva varför
sysselsättningen inom sektorn väntas öka. Samtidigt uppger 52 procent av arbetsställena
att de upplevt svårigheter att hitta efterfrågad arbetskraft i samband med rekrytering.
Denna andel har ökat sedan både i våras och hösten 2014. Ofta ledde detta till att rekryteringsprocesserna drog ut på tiden samt att arbetsgivarna i vissa fall sänkte kraven på yrkeserfarenhet. Andelen arbetsställen som på grund av arbetskraftsbristen inte ens försökt

14
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att rekrytera (dold brist) har också ökat det senaste året och summerades denna höst till 12
procent.

Vård och omsorg
Vård och omsorg omfattar ett brett verksamhetsområde som innefattar primär- och slutenvård, tandvård, samt äldre- och handikappomsorg. Jobbtillväxten inom vård och omsorg har haft en god utveckling de senaste åren och har i snitt legat på 1,2 procent sedan
2007. Sysselsättningen inom vård- och omsorg väntas öka under 2016. I Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar denna höst framkommer att de offentliga vård- och omsorgsarbetsgivarna ser positivt på den förväntade tjänsteproduktionsutvecklingen inför det
kommande året. Även de privata arbetsgivarna intar ett positiv förväntningsläge. Rekryteringsbehov av både sjuksköterskor, undersköterskor och läkare har växt sig större i takt
med att många yrkesverksamma går i pension samt att andelen äldre i befolkningen har
ökat.
En förutsättning för att vården ska lyckas möta det ökade vårdbehovet är att denna sektor
hittar arbetskraft. Andelen offentliga vård- och omsorgsaktörer som upplevt arbetskraftsbrist vid rekrytering uppgick denna höst till hela 77 procent. Störst svårigheter noteras
alltjämt i landstingets verksamheter där primärvården inkluderas. Hos de privata arbetsställena uppgav 46 procent att de haft svårt att hitta personal vid rekrytering det senaste
halvåret. En vanlig konsekvens av arbetskraftsbristen blev att det tog längre tid att rekrytera än normalt samt att en något större andel av arbetsgivarna än tidigare har rekryterat
arbetskraft via bemanningsföretag.

Utbildning
Utbildningsområdet omfattar förskoleverksamheter, grund- och gymnasieskola, universitet och högskola, vuxenutbildning samt folkhögskola. Utbildning på högskolenivå ges i länet av både Mälardalens högskola i Västerås samt Skogsmästarskolan i Skinnskatteberg.
De offentliga utbildningsanordnarna räknar generellt med en ökad efterfrågan på tjänsteproduktionen det kommande året. Delvis hänger detta ihop med ett ökat flyktingmottagande i länets kommuner vilket skapar ett behov av fler elevplatser och fler lärare. I övrigt
tenderar bristsituationen att variera mellan olika utbildningsnivåer över tid beroende på
barn- och ungdomskullarnas storlek. Arbetsförmedlingen bedömer att sysselsättningen
kommer att öka inom utbildningsområdet.
62 procent av arbetsgivarna inom utbildningsområdet har upplevt brist på arbetskraft i
samband med rekrytering. Det innebär att rekryteringsproblemen har förvärrats jämfört
med tidigare. Arbetsgivarna signalerar om fortsatt påtaglig brist på utbildade förskollärare,
grundskole- och gymnasielärare. Fortsatta personalavgångar är att vänta inom främst
grundskolorna. Behovet av SFI-lärare har tilltagit i takt med att fler nyanlända kommit till
länet vilket innebär en stor utmaning för utbildningsanordnarna i regionen.
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Offentlig förvaltning
Området offentlig förvaltning sysselsätter 5 procent och har haft en måttlig ökning på 0,4
procent i snitt sedan 2007. Här ingår ett stort inslag av administrativa enheter som både är
kommun-, stats- och landstingsdrivna verksamheter. Exempel på större arbetsgivare är
Försäkringskassan, Kriminalvården, Länsstyrelsen, Skatteverket och Migrationsverket.
Under 2016 beräknas aktiviteten, och där med sysselsättningen, öka som en effekt av den
ökade migrationen och behovet av grundläggande samhällsservice.
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Brist- och överskottsyrken
I höstens intervjuundersökningar framkom att 31 procent av arbetsgivarna inom det privata näringslivet har upplevt svårigheter att hitta arbetskraft vid rekrytering det närmsta
halvåret. Det innebär att rekryteringsproblemen har ökat sedan hösten 2014 då samma andel uppgick till 23 procent. Den ökade bristen inom näringslivet är delvis en effekt av det
förbättrade konjunkturläget som medfört ett ökat antal jobb på arbetsmarknaden. I tider
då konjunkturen är svag är normalt sett inte efterfrågan på arbetskraft så stor, och därmed
heller inte arbetskraftsbristen.
Störst brist signaleras denna höst hos de offentliga arbetsgivarna där mer än vartannat arbetsställe, eller 52 procent, upplevt arbetskraftsbrist. 12 procent av de offentliga arbetsgivarna uppger att de avstått från att försöka rekrytera till följd av arbetskraftsbristen. Inom
vård och omsorg är rekryteringsbehovet extra stort vilket inte möts av ett motsvarande arbetskraftsutbud. Det är även inom detta område som de största pensionsavgångarna kommer att ske de närmaste fem åren.15
Tabellen nedan visar exempel på yrken som arbetsgivarna i länet har haft svårt att rekrytera
till respektive yrken där det bedöms finnas ett överskott av sökande till tjänsterna. Bristyrkena är i högre utsträckning kopplade till utbildningar på högskolenivå medan överskottsyrkena generellt inte har lika höga utbildningskrav. Samtidigt finns det andra exempel på
bristyrken där ett yrkesinriktat gymnasieprogram är tillräckligt inom bland annat industrin
samt vård och omsorg. De flesta jobben på arbetsmarknaden kräver idag minst en avklarad
gymnasial utbildning vilket innebär att personer som högst har förgymnasial utbildning
har betydligt sämre möjligheter till jobb än andra.

Arbetsmarknadsläget för ett urval av yrken i Västmanlands län under det närmaste
året
Bristyrken

Överskottsyrken

Barnmorskor
Civilingenjörer, elkraft
Civilingenjörer, maskin

Brevbärare
Försäljare, dagligvaror
Försäljare, fackhandel

Kockar
Lastbilsförare
Läkare
Psykologer
Sjuksköterskor inom akutsjukvård
Sjuksköterskor, psykiatrisk vård
Socialsekreterare

Grovarbetare Inom bygg och anläggning
Informatörer
Lagerarbetare
Maskinoperatörer, grafisk industri
Maskinoperatörer, livsmedelsindustri
Montörer, el- och teleutrustning
Vaktmästare

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

15

SCB, Yrkesregistret 2013
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Befolkning och arbetskraft
Befolkningsutvecklingen i Västmanlands län har under lång tid varit positiv, med undantag för 2007 då Heby kommun övergick till Uppsala län. Bortses Heby kommuns övergång till Uppsala län har länsbefolkningen i Västmanland de senaste tio åren ökat med
drygt 14 000 personer för att 2014 uppgå till 262 000 personer. Av dessa är 159 000 i åldersspannet 16-64 år. Bakom denna befolkningsökning ligger ett positivt inflyttningsnetto som till stor del kan härledas till en ökad invandring. Befolkningen bedöms fortsätta
att öka i god takt fram över tack vare den ökande migrationen. Inflödet av nyanlända ger
således ett positivt bidrag både till befolkningen och arbetskraften. Diagrammet nedan
visar hur befolkningsförändringen fördelar sig över inrikes respektive utrikesfödda. Från
och med 2007 har utrikesfödda stått för hela tillskottet i arbetskraften då antalet inrikes
födda i aktiva åldrar under samma period har minskat.
Befolkningsförändring bland utrikes och inrikes födda, 15-64 år,
Västmanlands län, 2002-2014
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Men befolkningsutvecklingen har samtidigt varit ojämnt fördelat inom länet fram till
idag. Västerås kommun har stått för cirka 90 procent av länets hela befolkningsökning de
senaste tio åren, medan andra mindre kommuner såsom Skinnskatteberg, Surahammar,
Norberg och Kungsör under samma period har haft en krympande befolkning. Under
2014 ökade dock folkmängden i samtliga kommuner till följd av ett positivt bidrag från
invandringen.
Statistiska Centralbyråns senaste befolkningsprognos för perioden 2015-2030 pekar på
en fortsatt positiv befolkningsutveckling för majoriteten av Västmanlands kommuner. De
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senaste månadernas ökningstakt i inflödet av migranter har dock medfört att den ursprungliga prognosen reviderats uppåt kraftigt från ett antagande om 80 000 nya asylsökande i riket under 2015 till 160 000, dvs. en fördubbling. För år 2016 räknar Migrationsverket med ett huvudscenario på 135 000 asylsökande, varav 24 000 ensamkommande
barn. Det råder dock en stor osäkerhet i dessa prognossiffror som kan komma att revideras framöver.
De största antalet asylsökande kommer från främst Syrien, Irak och Afghanistan där konflikterna i skrivande stund fortfarande är pågående. Majoritet av de som sökt asyl under
hösten 2015 kommer dock inte få ett beslut förrän 2017 på grund av förlängda handläggningstider hos Migrationsverket.
Sett till ålderstukturen i befolkningen avviker Västmanlands län från rikssnittet. Andelen
äldre personer över 55 år i länet uppgår nu till 33 procent, att jämföra med riket på 30
procent. Den höga andelen äldre innebär ökade utmaningar och ett ökat tryck på vårdoch omsorgssektorn.

Högt arbetskraftsdeltagande i länet
Till arbetskraften räknas antalet sysselsatta av länets nattbefolkning och inskrivna arbetslösa. Personer i arbete med stöd, exempelvis lönebidragsanställningar och nystarts- samt
instegsjobb, inkluderas i gruppen sysselsatta. Länets arbetskraftsutbud påverkas av befolkningsutvecklingen men även andra faktorer såsom konjunkturläge, studiedeltagande,
pensionsavgångar och ohälsotal. Ett högt arbetskraftsdeltagande skapar förutsättningar för
ökad sysselsättning och regional tillväxt.
Arbetskraftsdeltagandet i Västmanlands län har ökat med en procentenhet per år sedan
2010 och uppgick 2013 till 79 procent av befolkningen mellan 16-64 år.16 Det kan jämföras
med arbetskraftsdeltagandets i riket som helhet på 78 procent. Samtidigt syns skillnader i
arbetskraftsdeltagandet mellan könen. Männens arbetskraftsdeltagande uppgår till 81 procent av att jämföra med kvinnornas andel på 76 procent. Utrikes födda har generellt ett
lägre arbetskraftsdeltagande och i synnerhet utrikesfödda kvinnor. Även yngre personer i
åldersspannet 16-29 år har en lägre representation på arbetsmarknaden vilket förklaras av
ett högre studiedeltagande.

Något lägre sysselsättningsgrad än i riket
Andelen sysselsatta av länets befolkning uppgår till 72 procent vilket är lägre än andelen i
riket på 73 procent. Även när det kommer till sysselsättningsgrad så syns skillnader mellan
könen. Bland männen uppgår sysselsättningsgraden till 74 procent att jämföra med kvinnornas andel på 69 procent. Andelen sysselsatta inrikes födda uppgår till 76 procent vilket
är en påtagligt högre andel än för utrikes födda vars sysselsättningsgrad ligger på 54 procent.

16

SCB 2013, befolkningen i åldrarna 16-64 år
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Utbildning
Andelen personer som studerar på eftergymnasial nivå i åldrarna 16-24 år har successivt
ökat sedan 2008 för att 2014 uppgå till 11 procent. Detta är samtidigt en lägre andel än
riksgenomsnittet som samma år uppgick till 15 procent. Granskas istället andelen personer som senast vid 19 års ålder på börjat högskolestudier träder en annan bild fram.
Denna andel uppgår i Västmanland till 16 procent, att jämföra med riksgenomsnittet på
15 procent. Kvinnorna i länet hade en högre andel på 18,5 procent jämfört med männens
13,5 procent17. Mälardalens högskola, med huvudcampus i Västerås, tillhandahåller bland
annat lärar-, förskollärar- och sjuksköterskeprogram. Antalet sökande till vårterminen
2016 var rekordhögt. Populära program att söka till är alltjämt sjuksköterskeprogrammet, socionomprogrammet, fysioterapeutprogrammet och förskollärarprogrammet18
Utbildningsnivån i Västmanlands län ligger lägre än riksgenomsnittet. Av länsbefolkningen i åldersintervallet 25-64 år har 21 procent en eftergymnasial utbildning på tre år
eller mer vilket kan jämföras med riksgenomsnittet på 26 procent. Bryts siffrorna ned på
kön framgår att kvinnor generellt har en högre utbildningsnivå än män. 26 procent av länets kvinnor är högutbildade jämfört med männens andel på 17 procent. Inom Mälardalsregionen återfinns högst andel högutbildade i Stockholm på 33 procent följt av Uppsala
med 31 procent.19

Pendling till och från länet
Ett förbättrat kommunikationsnät har de senaste åren möjliggjort ett ökat pendlande.
Detta är positivt då arbetspendlingen utgör en förutsättning för att länets kompetensförsörjning och tillväxtpotential ska kunna tillgodoses. Det finns även ett positivt samband
mellan befolkningsutvecklingen och förbättrade kommunikationer. Mälarbanan,
Svealandbanan och Bergslagspendeln utgör därför viktiga kommunikationsvägar för mälardalsregionen som helhet.
Under 2013 hade Västmanlands län en nettoutpendling på knappt 3 000 pendlare vilket
innebär en liten minskning mot året innan. Cirka 11 000 personer pendlade in till länet
och nära 14 000 pendlade ut från länet. Arbetspendlingen till andra län var störst till
Stockholms län följt av Uppsala län och Södermanlands län20. Skillnaderna mellan länets
olika kommuner är samtidigt stor. Merparten av kommunerna har en negativ nettopendling. Västerås, Fagersta och Köping uppvisade dock ett nettopendlingsöverskott som
sammantaget summerades till drygt 4 800 personer. Inom länet var pendlingen störst till
Västerås från Hallstahammar (2 200 pendlare), Sala (1 900 pendlare), och Surahammar
(1 500 pendlare). Pendlingen var också stor från Västerås till Hallstahammar (850 pendlare) och från Arboga till Köping (700 pendlare).

Universitetskanslersämbetet, 2013
Mälardalens Högskola, ansökningsstatistik v2016
19 SCB 2014
20 SCB 2015
17

18
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Inskrivna arbetslösa vid Arbetsförmedlingen
Arbetslöshetens utveckling
Under de två senaste decennierna har arbetslösheten i Västmanlands län genomgående legat på en högre nivå än riksgenomsnittet. Detta åskådliggörs i diagrammet nedan. Nivåskillnaden i arbetslöshet mellan riket och länet har dessutom ökat efter 2009. I oktober
2015 var 12 100 personer inskrivna som arbetslösa vilket motsvarar i 9,6 procent av arbetskraften. Det motsvarar en 1,8 procentandelar högre arbetslöshet än riksgenomsnittet. Av
dessa var 5 400 kvinnor och 6 700 var män. Högst var arbetslösheten i Gävleborgs län (11,3
procent), Blekinge län (11,0 procent) och Södermanlands län (10,9 procent). Lägst var arbetslösheten i Uppsala län (5,5 procent, följt av Hallands län (6,3 procent) och Stockholms
län (6,4 procent).
Många av drygt 4 000 industrijobb i Västmanland som försvann i samband med konjunkturnedgången 2008-2009 har hittills inte ersatts med nya. För en arbetsmarknad med stort
inslag av tillverkningsindustri, vilket är kännetecknande för Västmanlands län, blir en sådan nedgång extra kännbar till skillnad från andra län med en mer differentierad arbetsmarknad. Nivån på arbetslösheten i länet påverkas även av andra faktorer såsom konjunkturläge, arbetskraftens storlek, utbildnings- och kompetensnivå, samt andelen personer
med långa tider i arbetslöshet.
Inskrivna arbetslösa 16-64 år som andel av registerbaserad arbetskraft,
Västmanlands län, januari 1995-oktober 2015
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Efter en tydlig nedgång under 2014 har minskningen av arbetslösheten i Västmanlands län
bromsat in för att vända upp något i slutet av 2015. Mellan tredje kvartalet 2014 och samma
kvartal 2015 ökade antalet inskrivna arbetslösa i Västmanlands län med 50 personer. Arbetslösheten spås fortsätta öka något under 2016. Orsaken till att arbetslösheten blir kvar
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på en relativt hög nivå beror på att utbudet av arbetskraft ökar under samma period. Detta
beror i sin tur den på ett ökat antal nyanlända som medför ett extra tillskott arbetskraften.
Initialt innebär det även en ökad arbetslöshet, men detta tillskott är i grunden positivt då
det på sikt möjliggör en ökad sysselsättning och därmed en ökad tillväxt i regionen.
Studeras inflödet nyinskrivna arbetslösa mellan 2004 och 2015 noteras att antalet inrikes
födda trendmässigt har minskat sedan slutet av 2012 för att vända upp något från och med
augusti 2015. Den relativa arbetslösheten för inrikes födda fortsätter dock att minska men
i något lägre takt än tidigare. Inflödet av utrikes födda har under samma period haft en
genomgående ökande trend och den relativa arbetslösheten fortsätter att stiga för denna
sökandegrupp. Sammantaget innebär detta ett svagt ökande inflöde på totalen, som innan
augusti i år hade en fallande trend. I slutet av 2016 beräknas antalet inskrivna arbetslösa
uppgå till 12 600 personer eller 9,7 procent av den registerbaserade arbetskraften.
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Antalet deltagare i etableringsprogrammet ökar
Sedan den 1 december 2010 har Arbetsförmedlingen det samordnade ansvaret för vissa
nyanländas etablering på arbetsmarknaden 21. Syftet med etableringsreformen är att påskynda och underlätta nyanländas väg till ett arbete. För att kunna tillvara dessa personers
kompetenser är det viktigt att tidigt sätta in individuellt anpassade insatser och program i
strävan att underlätta för en kortare väg till arbetsmarknaden. I etableringsprogrammet
ingår även insatser som inte anordnas av Arbetsförmedlingens såsom SFI, samhällsorientering samt grundläggande och gymnasial vuxenutbildning på Komvux.
Antalet inskrivna i etableringsprogrammet har ökat kraftig de senaste tre åren vilket beror
på en ökad invandring från konfliktdrabbade länder såsom Syrien, Irak och Afghanistan. I
oktober 2015 uppgick antalet programdeltagare till drygt 2 000 personer som årsgenomsnitt. Av dessa var 900 kvinnor och 1 100 män. Inflödet har under perioden november 2014
– oktober 2015 legat på 94 personer per månad, vilket kan jämföras med perioden november 2013 – oktober 2014 med ett månatligt snitt på 75 personer.
Samtidigt har den genomsnittliga utbildningsnivån bland programdeltagarna höjts den
senaste tiden. 27 procent av deltagarna under 2015 har en eftergymnasial utbildning vilket
kan jämföras med samma andel under 2011 som då uppgick till 9 procent. Andelen med
högst förgymnasial utbildning har under samma period minskat från 72 procent 2011 till
51 procent under 2015.
Antal deltagare i etableringsprogrammet, årsgenomsnitt,
Västmanlands län, 2011 - 2015

21

Målgruppen är personer som fått uppehållstillstånd som flyktingar i åldersspannet 20-64 år. Även nyanlända i

åldrarna 18-19 år utan föräldrar i Sverige samt anhöriga som ansökt om uppehållstillstånd omfattas.
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Under 2014 uppgick antalet nyinskrivna i etableringsprogrammet till 970 personer. Hittills i år, för oktober 2015, har sammanlagt 960 personer skrivits in vilket indikerar en ökning i inflödet för helåret. Siffror från Migrationsverket pekar på att inflödet på drygt 900
personer till Etableringsprogrammet under 2016 22. Under 2017 antas inflödet bli större
då de som söker asyl i år kommer att kunna räkna med en handläggningstid på upp till 24
månader innan beslut har fattas.
För att påskynda övergången till arbete för de nyanlända har regeringen i samverkan med
Arbetsförmedlingen infört så kallade snabbspår inom ramen för etableringsuppdraget.
Dessa insatser är ämnade för personer som har erfarenhet och utbildning inom områden
som det idag råder brist på arbetskraft inom. Som exempel kan nämnas ett snabbspår för
kockar där man möjliggjort en validering av yrkeskompetens på de arbetssökandes modersmål.

22

Det råder en stor osäkerhet i dessa siffror i dagsläget.
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Arbetslöshetens sammansättning
Tabellen nedan åskådliggör hur den genomsnittliga arbetslöshetsnivån i länet varierar mellan olika grupper av inskrivna arbetslösa i relation till arbetskraften. Mellan andra och
tredje kvartalet 2015 uppgick arbetslösheten för samtliga inskrivna arbetslösa till 9,1 procent. Jämfört med motsvarande mätperiod ett år tidigare innebär det en minskning 0,2
procentandelar. Minskningen för riket som helhet var lika stor, vilket gav en arbetslöshet
på 7,6 procent. Bryts förändringstalen ner på kön så framgår att arbetslöshetsnivå i länet
minskat med 0,4 procentandelar för kvinnor medan männens arbetslöshet under samma
period har legat oförändrad. I riket minskade det relativa arbetslöshetstalet med 0,2 procentandelar för kvinnor och 0,1 procentandelar för män.
Inskrivna arbetslösa 16-64 år som andel av registerbaserad arbetskraft för respektive grupp, genomsnitt av kv 2 och kv 3 2015, Västmanlands län
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Arbetslösheten för personer i länet som saknar en avklarad gymnasial utbildning är utmärkande hög och uppgår till 25,9 procent av arbetskraften. Denna grupp avviker även mest i
förhållande till riksgenomsnittet. Utrikes födda ingår också till stor del i gruppen som saknar gymnasial utbildning. Samtidigt har en större andel av de utrikesfödda en eftergymnasial utbildning jämfört med inrikes födda.
Utöver utrikes födda och förgymnasialt utbildade är ungdomsarbetslösheten relativt hög i
Västmanlands län. Mellan andra och tredje kvartalet 2015 summerades antalet arbetslösa
unga till 2 400 personer vilket är drygt 300 färre än samma period året innan. Det motsvarar 16,1 procent av arbetskraften, att jämföra med riksgenomsnittet på 12,9 procent. Dock
har ungdomsarbetslösheten minskat i snabbare takt i länet jämfört med genomsnittet i riket. Ungdomarna som grupp har generellt fått en starkare arbetsmarknad jämfört med totalen inskrivna arbetslösa mellan 16-64 år. Ungdomar gynnas av den relativt goda konjunkturutvecklingen och hamnar mer sällan i längre tider av arbetslöshet.
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En stor andel av de inskrivna arbetslösa unga saknar en avklarad gymnasieutbildning. I
Västmanlands län utgör dessa cirka 30 procent av de inskrivna. För ungdomar mellan 2024 år och som är inskrivna på Arbetsförmedlingen ges sedan hösten 2015 en möjlighet till
utbildningskontrakt vilka ska syfta till att dessa personer ska fullfölja gymnasiestudierna.
Detta för att på så sätt öka chanserna till etablering på arbetsmarknaden. Studierna kan
antingen bedrivas på folkhögskola eller Komvux.

Många med långa arbetslöshetstider
Diagrammet nedan visar hur arbetslösheten fördelar sig på olika inskrivningstider bland
de inskrivna arbetslösa. Under 2014 minskade arbetslösheten för samtliga fyra inskrivningsgrupper, och främst för de med kortare inskrivningstider. Den blå linjen som avser
arbetslösa med kortast inskrivningstid varierar normalt med konjunkturutvecklingen.
Under 2015 har dock arbetslösheten för denna grupp börjat vända uppåt som en effekt av
ett ökat arbetskraftutbud från nyanlända. Här är det viktigt att sätta in tidiga och välavvägda insatser som ger förutsättningar för dessa personer att snabbast möjligt bryta arbetslösheten och komma ut i jobb.

Inskrivna arbetslösa 16-64 år efter inskrivningstid, Västmanlands län,
januari 2006-oktober 2015
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Antalet arbetslösa med längre arbetslöshetstider än 12 månader summerades i oktober till
drygt 4 900 personer. Det motsvarar 41 procent av samtliga inskrivna arbetslösa. Denna
andel har legat relativt konstant de senaste fem åren. Att andelen ligger kvar på denna höga
nivå trots att arbetsmarknaden förbättrats vittnar om att de finns arbetslösa som möter
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fortsatt stora hinder att hitta jobb trots förbättringen i konjunkturen. Av dessa saknar cirka
40 procent en avklarad gymnasieutbildning vilket mer eller mindre är ett grundkrav på
dagens arbetsmarknad. Ju längre tid en person går arbetslös desto svårare blir det för
denna att komma ut på arbetsmarknaden.
Jobb- och utvecklingsgarantin är ett arbetsmarknadspolitiskt program som riktar sig till
personer som varit borta från arbetsmarknaden en längre tid. Antalet deltagare i detta program har ökat det senaste året. Jobbgarantin för ungdomar är en motsvarande insats för
inskrivna som är yngre än 24 år. Målsättningen i detta program kan antingen vara ett
komma ut i jobb alternativt att påbörja eller fullfölja studier. Antalet deltagare i Jobbgarantin för ungdomar har minskat tydligt vilket indikerar att även ungdomar med lite längre
inskrivningstider har gynnats av det förbättrade konjunkturläget det senaste året.

Hög andel med utsatt ställning på arbetsmarknaden
Arbetsförmedlingens uppdrag har de senaste åren breddats, främst i samband sjukförsäkringsreformen och etableringsuppdraget23. Detta påverkar inflödet av antalet arbetslösa
vid sidan av konjunkturella faktorer. Arbetsförmedlingen har identifierat fyra grupper av
arbetslösa som generellt har en svagare ställning på arbetsmarknaden än andra. Till dessa
räknas arbetslösa:



med högst förgymnasial utbildning



med en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga



utomeuropeiskt födda



äldre än 55 år

Det som kännetecknar arbetsmarknadssituationen för dessa är att de generellt har svårare
att få ett arbete än andra och därmed även löper större risk att bli arbetslös under längre
tider. Dessa grupper av arbetslösa tenderar även att ha sämre chanser till arbete under perioder då konjunkturen förbättras och arbetsmarknaden stärks. Det vittnar om en tudelning på arbetsmarknaden där de som bäst är rustade efter arbetsmarknadens behov har de
bästa möjligheterna att få ett arbete.

Sedan den 1:a december 2010 har Arbetsförmedlingen ett utökat och samordnande ansvar för etableringsinsatser för nyanlända flyktingar och deras anhöriga
23
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I diagrammet nedan visas hur arbetslösheten har utvecklats för de med utsatt ställning på
arbetsmarknaden jämfört med övriga inskrivna arbetslösa. En allt större andel av de inskrivna arbetslösa bedöms möta höga trösklar i sitt jobbsökande. Andelen med utsatt ställning i Västmanlands län uppgick till 72 procent av samtliga inskrivna arbetslösa under det
tredje kvartalet 2015. Det är en relativt hög andel jämfört med riksgenomsnittet där samma
andel uppgick till 68 procent. Ökningen av antalet arbetslösa med utsatt ställning bromsade in under 2014 samtidigt som arbetslösheten för övriga inskrivna arbetslösa minskade
tydligt. I slutet av 2015 har minskningen av antalet övriga inskrivna arbetslösa avtagit samtidigt som antalet inskrivna med utsatt ställning har ökat.
Inskrivna arbetslösa 16-64 år med utsatta ställning på arbetsmarknaden och
övriga inskrivna arbetslösa, Västmanlands län, januari 2004-oktober 2015
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Källa: Arbetsförmedlingen
Säsongrensade data, trendvärden

Bryts antalet inskrivna med utsatt ställning på arbetsmarknaden ned på olika delgrupper
syns tydliga skillnader. Utomeuropiskt födda står för den största ökningen men i denna
grupp ingår även en stor andel i gruppen med högst förgymnasial utbildning som också
ökar. Övriga två delgrupper, arbetslösa med funktionsnedsättning samt äldre, 55-64 år,
uppvisar inte någon tendens till ökning.
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Inskrivna arbetslösa 16-64 år fördelade på enskilda grupper, Västmanlands
län, januari 2004-oktober 2015. Observera att en person kan ingå i flera grupper
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Arbetslösa med högst förgymnasial utbildning
Antalet arbetslösa som saknar gymnasial utbildning har ökat det senaste året för att summeras till 4 300 personer i oktober 2015. Det motsvarar 36 procent av samtliga inskrivna
arbetslösa. Av dessa saknar även 2 200 personer en avklarad grundskola. Att en sådan stor
andel saknar grundläggande utbildning visar på att det krävs omfattande utbildningsinsatser där fler aktörer samverkar för att säkra kompetensförsörjningen i länet, både på kort
och lång sikt. Stora delar av arbetsmarknaden är idag kunskapsintensiv vilket medför att
arbetsgivarna i stor utsträckning har krav på specifika gymnasiala eller eftergymnasiala utbildningar. Detta belyser utmaningarna som finns för att rusta dessa personer för att bli
gångbara på arbetsmarknaden. Jämförs den relativa arbetslösheten för personer med olika
utbildningsbakgrunder syns tydliga skillnader. Arbetslöshetsnivån för personer med högst
förgymnasial utbildning uppgick under perioden andra kvartalet och tredje kvartalet 2015
till 25,9 procent av arbetskraften, att jämföra med 7,6 procent för gymnasialt utbildade och
5,4 procent för eftergymnasialt utbildade.
Sedan hösten 2015 kan unga mellan 20-24 år erbjudas ett så kallat utbildningskontrakt.
Det är ett avtal mellan den sökande, Arbetsförmedlingen och kommunen i syftet att få ungdomen att fullfölja sina studier hos den kommunala vuxenutbildningen alternativt på folkhögskola. Sedan tidigare finns även folkhögskolesatsningen för inskrivna arbetslösa mellan
16-24 år som saknar gymnasieexamen. Syftet med den satsningen är att förmå den arbetslöse att fullfölja sina studier genom studiemotiverande aktiviteter.
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Personer med funktionsnedsättning
En annan grupp som också bedöms ha en utsatt ställning på arbetsmarknaden är personer
med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. I oktober 2015 summerades
antalet personer till 2 200 personer, vilket motsvarar cirka var femte inskriven. Sedan 2010
svarar överföringen från sjukförsäkringssystemet för en stor andel av den totala uppgången. Antalet har dock minskat sedan slutet av 2013. Arbetsförmedlingen har inom ramen för arbetslivsinriktad rehabilitering ett varierat utbud av stödinsatser för att underlätta övergången till arbete för dessa personer. Lönesubventionerade anställningar i form
av exempelvis lönebidragsanställning, trygghetsanställning och utvecklingsanställning är
ytterligare verktyg för att sänka trösklarna för personer som har en begränsad arbetsförmåga.

Utomeuropeiskt födda
Andelen utomeuropeiskt födda har ökat de senaste åren både vad gäller befolkning och
arbetskraft. Initialt har en stor andel av de nyanlända svårt att komma ut i jobb. Det kan
bero på bristande kunskaper i svenska språket, avsaknad av utbildning eller kompetens
som arbetsgivarna efterfrågar samt att de saknar ett kontaktnät på arbetsmarknaden. Här
är Arbetsförmedlingens arbetsgivarrelationer viktiga tillgångar för en effektiv matchning
på arbetsmarknaden. Ibland kan arbetsgivarna även uppleva svårigheter att bedöma en nyanländs utbildning eller kompetens från utlandet. Här är det därför viktigt med effektiva
och kvalitativa valideringsprocesser.
Den pågående oroligheterna ibland annat Syrien, Irak och Afghanistan ser inte ut att mildras i närtid och det stora antalet människor på flykt är nu av historiska mått. Fler än någonsin har på senare tid sökt asyl i Sverige och Europa. Både migrationsverkets prognoser
avseende flyktingtal samt SCB:s prognoser över befolkning har blivit föremål för revidering
på grund av det osäkra läget i omvärlden. I Migrationsverket senaste prognos beräknas
sammanlagt 160 000 flyktingar24 ha sökt asyl i Sverige under 2015. De innebär en fördubbling mot den prognos som lades fram i maj samma år. Av dessa beräknas cirka 33 000 personer vara ensamkommande barn. Huvudscenariot för 2016 är satt till totalt 135 000 personer varav 24 000 ensamkommande barn. Regeringen har dock nyligen annonserat planer för ett mer restriktivt mottagande framöver vilket sannolikt kommer att påverka flödena framöver.
Flyktingsituationen innebär stora utmaningar men samtidigt också stora möjligheter. På
kort sikt innebär sannolikt den ökade asylinvandringen både ökad privat och offentlig konsumtion. Detta då efterfrågan på boenden, livsmedel, utbildning samt vård och omsorg
torde öka. På så sätt bör även sysselsättningen inom vissa sektorer gynnas av det ökade
behovet. Samtidigt blir det en utmaning för de mottagande kommunerna att få de grundläggande samhällsfunktionerna att fungera, såsom barnomsorg, skola, sjukvård och boen-

24

Migrationsverket, Verksamhets- och utgiftsprognos oktober 2015
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den. I det längre perspektivet är tillskottet i den aktiva befolkningen positivt då det möjliggör ett ökat arbetskraftsutbud och således även en ökad sysselsättning och ett ökat antal
arbetade timmar. Detta förutsätter en inkluderande arbetsmarknad som möjliggör att nyanlända snabbt kan etablera sig på arbetsmarknaden.

Arbetslösa äldre än 54 år
I oktober 2015 uppgick antalet inskrivna arbetslösa i åldrarna 55-64 år till 1 600 personer.
Det innebär varken någon ökning eller minskning de senaste året. Äldre personer som har
arbete utgör generellt en stark grupp på arbetsmarknaden. Men det är i händelse av arbetslöshet som dessa personer i högre grad tenderar att ha svårare att hitta jobb, vilket också
medför större risk för längre arbetslöshetstider. En försvårande omständighet vid arbetslöshet kan vara bristande utbildning eller avsaknad av vissa kompetenser. Av de drygt 900
personer i åldrarna 55-64 år som i slutet av 2015 hade varit inskrivna i mer än 12 månader
saknade 37 procent en avklarad gymnasieutbildning.
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Utmaningar på länets arbetsmarknad
Befolkningsutvecklingen i Västmanlands län har haft en positiv utveckling det senaste decenniet. Den inrikes födda befolkningen i aktiva åldrar har samtidigt krympt vilket betyder
att utrikes födda stått för hela befolkningstillväxten de senaste åren. Denna utveckling
kommer att fortlöpa under prognosperioden då antalet asylsökande succesivt har ökat på
grund av de omfattande konflikterna i omvärlden samtidigt som antalet inrikes födda i aktiva åldrar minskar. Ett stort inflöde av asylsökande under kort tid innebär en utmaning
för både bostads- och arbetsmarknaden. Men det medför samtidigt möjligheter för regionen att fortsätta växa. Det senare förutsätter dock ett väl dimensionerat utbildningssystem samt en inkluderande arbetsmarknad som tar till vara på de lediga resurserna i samhället.
En grundförutsättning för att kunna studera eller arbeta är att det finns tillräckligt med
bostäder i regionen. Men är även viktiga förutsättningar för arbetsgivarna att kunna rekrytera arbetskraft. Den alltjämt stora inflyttningen till Västerås har medfört ett extra stort
behov av nybyggda bostäder. Stadens mål är att bygga 1 000 nya bostäder varje år vilket
man dock inte räknar med att klara under 2015. Under perioden 2002-2014 har det i snitt
färdigställts 430 lägenheter per år25. Sedan finanskrisen 2008- 2009, då byggtakten avtog,
har byggvolymerna inte förmått att matcha befolkningsökningen. Denna utmaning ställs
nu på sin spets i takt med att inflödet av nyanlända har ökat. Majoriteten av länets mindre
kommuner rapporterar också om ett behov av att bygga fler bostäder då det i nuläget bedöms vara ett underskott26.
Att befolkningen ökar på grund av inflödet av utrikesfödda är positivt med tanke på att
länet annars både hade haft en krympande befolkning och arbetskraft. Tillskottet möjliggör
på så vis att både arbetskraftsförsörjningen och tillväxtpotentialen kan säkras för framtiden. Dessa personer kommer därför spela en avgörande roll för den framtida försörjningen
i regionen.
I höstens intervjuundersökningar framkom samtidigt att mer än hälften av arbetsställena
inom den offentliga tjänstesektorn har upplevt arbetskraftsbrist vid rekrytering. Den
största arbetskraftsbristen har signalerats från arbetsgivare inom vård och omsorg där hela
77 procent av arbetsställena har upplevt svårigheter att rekrytera. Här är det viktigt att både
Arbetsförmedlingen samverkar och för en dialog med både arbetsgivare och utbildningsanordnare för att säkra kompetensförsörjningen i länet. En viktig komponent i detta är effektiva men samtidigt kvalitativa valideringsprocesser för de arbetslösa som har utbildning
och yrkeserfarenhet från utlandet.
Västmanlands län har en lägre andel högutbildad befolkning (25-64 år) än riksgenomsnittet. Det som även förenar många av de inskrivna arbetslösa är just en låg utbildningsnivå.
Drygt 3 000 eller nära hälften av de inskrivna utrikes födda i länet saknar en gymnasial
eller eftergymnasial utbildning vilket försvårar möjligheterna att ta sig in på arbetsmarknaden. Av dessa saknade 2 000 personer även en avklarad grundskola. Det innebär att det
25
26

Västerås stad, Handlingsplan för bostadsförsörjning 2015-2016
Boverket, Bostadsmarknadsenkät 2015
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finns ett stort behov av utbildningsinsatser där Arbetsförmedlingens verktyg många gånger
inte är tillräckliga. För de som saknar en avklarad förgymnasial utbildning krävs således
kompletterande utbildning innan det blir möjligt att kunna tillgodogöra sig en yrkesutbildning.
Ytterligare en faktor som inledningsvis försvårar arbetsmarknadsläget för nyanlända kan
bestå i bristande språkkunskaper i svenska. Här är det viktigt att tillse att det finns tillräckligt med utbildningsplatser och övriga resurser inom SFI (Svenska för invandrare) för att
kunna tillhandahålla en kvalitativ språkundervisning. Men det är också viktigt att kunna
erbjuda yrkessvenska där behovet finns. Detta för att rusta de arbetssökande för en snabb
etablering i arbetslivet. Många av de som nyligen kommit till Sverige saknar även ett kontaktnät på arbetsmarknaden. Här fyller Arbetsförmedlingens arbetsgivararbete en viktig
roll i att matcha de arbetssökande mot de lediga platserna.
Arbetslöshetsnivån i Västmanlands län är fortfarande hög i förhållandet till riket som helhet och spås öka något under prognosperioden. Arbetslöshetens sammansättning har samtidigt förändrats med tiden och en allt större andel av de inskrivna arbetslösa bedöms vara
i behov av omfattande stödinsatser för att få förankring på arbetsmarknaden. De grupper
av arbetssökande som identifierats med att ha högst trösklar in på arbetsmarknaden, även
så kallade arbetslösa med svag ställning på arbetsmarknaden, utgjorde under det tredje
kvartalet i år 72 procent av samtliga inskrivna. Det är en hög andel i relation till rikets på
68 procent. Detta indikerar vikten av att rikta arbetsmarknadspolitiska insatser mot dessa
personer i ett tidigt skede för att motverka långa arbetslöshetstider.
Sammantaget innebär detta att länet står inför stora arbetsmarknadspolitiska utmaningar.
Inte minst på kort sikt vad gäller att tillgodose det tilltagande behovet av både bostäder och
utbildningsplatser. Men det innebär också möjligheter på lång sikt förutsatt att de som idag
är arbetslösa kan ta sig in på arbetsmarknaden. Detta förutsätter en samverkan och kontinuerlig dialog mellan Arbetsförmedlingen, kommuner, näringsliv och övriga aktörer på arbetsmarknaden i syfte att skapa förutsättningar för en välfungerande arbetsmarknad med
en ökad tillväxt som resultat.
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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 arbetsställen27 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

27

Med arbetsställe avses ett företags lokala arbetsplats.
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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 412 arbetsställen inom det privata näringslivet i Västmanlands län och svarsfrekvensen blev 77
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 90 offentliga arbetsgivare i urvalet i Västmanlands län och
svarsfrekvensen uppgick till 91 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 (enligt SCB:s Registerbaserade arbetsmarknadsstatistik, RAMS).

2. Öppet arbetslösa (inskrivna på Arbetsförmedlingen).
3. Personer i program med aktivitetsstöd (inskrivna på Arbetsförmedlingen).
Den registerbaserade arbetskraften används för att redovisa andelen arbetslösa i Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik. Samtliga uppgifter avser åldersgruppen 16-64 år.
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Bilaga 3. Arbetslöshetens sammansättning
Inskrivna arbetslösa 16-64 år som andel av registerbaserad arbetskraft i respektive grupp, genomsnitt av kv 2 och kv 3 2015, Västmanlands län

Kvinnor

Män

Sala

7,4

7,5

7,3

16,9

4,2

5,3

25,6

19,8

6,1

4,5

Surahammar

7,4

7,2

7,6

17,6

4,3

5,1

17,9

16,5

6,1

4,8

Hallstahammar

8,6

8,5

8,6

16,4

5,8

5,5

24,6

23,0

6,7

4,7

Västerås

8,6

8,2

9,0

14,3

7,2

5,4

21,5

25,2

8,1

4,9

Skinnskatteberg

8,8

7,4

10,0

18,7

3,8

4,8

27,7

23,1

4,8

7,1

Köping

10,1

9,7

10,5

18,1

6,4

6,2

28,2

28,5

7,3

6,4

Kungsör

11,4

10,6

12,0

23,7

6,5

6,2

39,8

29,0

8,0

9,0

Norberg

11,6

9,4

13,4

23,1

4,7

5,9

49,6

33,0

6,8

7,5

Arboga

11,7

10,7

12,6

18,7

7,5

6,9

43,0

30,6

9,9

7,2

Fagersta

12,8

12,0

13,5

20,0

6,4

5,1

38,2

36,5

7,2

11,2

Länet

9,1

8,6

9,6

16,1

6,4

5,5

25,2

25,9

7,6

5,4

Riket

7,6

7,1

8,1

12,9

6,0

4,7

21,1

20,1

6,7

5,0

Kommun

Källa: SCB (RAMS) och Arbetsförmedlingen

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

Utbildning
Utrikes
Efterfödda Högst för- Gymgymnasial nasial gymnasial

Totalt
16-64 år

Omslagsbild: Scandinav Bildbyrå

Fakta om prognosen
Arbetsmarknadsutsikterna för Västmanlands 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 Marcus Löwing, 010-487 62 64.
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 juni 2016.
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