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Sammanfattning
Fortsatt långsam konjunkturåterhämtning
Konjunkturläget i den globala ekonomin har gradvis stärkts sedan hösten 2014. Från USA hörs
positiva signaler där en stärkt arbetsmarknad resulterar i en ökad sysselsättning och fallande
arbetslöshet. Även i Eurozonen syns positiva tecken som indikerar en bred återhämtning i
världsekonomin. Tyskland utgör alltjämt dragloket i den europeiska ekonomin vars export i
nuläget gynnas av en svag eurokurs. Samtidigt går konjunkturuppgången trögare i länder
såsom Grekland, Frankrike och Italien där många strukturella problem kvarstår.
Tillväxten i svensk ekonomi har hittills haft en god utveckling där det fortfarande är den privata konsumtionen som håller uppe efterfrågan. Detta möjliggörs genom kapitalstarka och
konsumtionsvilliga hushåll.

Optimism hos Västmanlands näringsliv
Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar våren 2015 visar på ett förbättrat stämningsläge
bland länets företag jämfört med både våren och hösten 2014. Konjunkturindikatorn ger ett
förväntningsläge över det historiska genomsnittet vilket tyder på en fortsatt optimism inför
kommande halvår. Mest positiva är företagen inom privata tjänster men även inom industrin
räknar man med ett förbättrat läge. Det hänger samman med en gradvis förbättrad omvärldskonjunktur.

Sysselsättningen fortsätter öka…
Sysselsättningen i länet har haft en positiv men samtidigt ojämn utveckling de senaste åren.
Jobbtillväxten beräknas vara fortsatt positiv framöver och särskilt inom offentliga och privata
tjänster. Inom vård och omsorg finns ett stort rekryteringsbehov. Dels sker det fortfarande
många pensionsavgångar men arbetsgivarna räknar också med att öka antalet anställda under
prognosperioden. Inom industrin väntas antalet sysselsatta ligga oförändrat under 2015 för att
öka något först under 2016. Sammantaget väntas sysselsättningen öka med 900 personer under 2015 och ytterligare 1 000 personer under 2016.

… och arbetslösheten minskar långsamt
Arbetslösheten föll tydligt under 2014 men minskningen har sedan årsskiftet 2014/2015
bromsat in. En allt större andel bland de inskrivna arbetslösa bedöms ha svårt att få fäste på
arbetsmarknaden. Dessa arbetslösa, även kallade utsatta grupper, utgjorde i april 2015
72 procent av samtliga inskrivna arbetslösa vilket är en relativt hög nivå jämfört med rikets 68
procent. Arbetslösheten spås fortsätta sjunka men i långsammare takt framöver. Mellan fjärde
kvartalet 2014 och samma kvartal 2015 spås arbetslösheten minska med 200 personer för att
uppgå till 9,0 procent av den registerbaserade arbetskraften. Mellan 2015 och 2016 beräknas
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arbetslösheten minska med 300 personer för att summeras till 8,8 procent av arbetskraften i
slutet av 2016.

Arbetslöshetens sammansättning
En ökande andel av de inskrivna arbetslösa bedöms stå långt från arbetsmarknaden. Till
dessa, även kallade utsatta grupper, räknas högst förgymnasialt utbildade, personer med
funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, utomeuropeiskt födda samt arbetslösa i åldrarna 55-64 år. Gemensamt för dessa grupper är att de oftare än andra hamnar i arbetslöshet samt att de löper större risk att hamna i långa arbetslöshetstider.
I april 2015 hade 4 100 personer, eller 36 procent av de inskrivna arbetslösa, högst en förgymnasial utbildning. Jämfört med andelen för riket på 32 procent är detta en hög siffra som
succesivt växer. Kravet på en gymnasial utbildning har kommit att bli ett allt vanligare grundkrav på arbetsmarknaden varför personer med kortare utbildning möter en kärvare arbetsmarknad. Bland de utomeuropeiskt födda saknar varannan inskriven arbetslös, eller 51 procent, en gymnasial utbildning. Initialt saknar även dessa personer ofta färdigheter i svenska
språket samt ett kontaktnät på arbetsmarknaden.

Många i långa arbetslöshetstider
En majoritet av de som lämnat arbetslösheten under 2014 har varit arbetslösa i högst 6 månader. De betyder att arbetslösa med längre tider utan arbete inte har gynnats av den förbättrade
arbetsmarknaden i samma utsträckning som andra, samt att andelen inskrivna med längre
arbetslöshetstider har ökat. I april uppgick andelen inskrivna arbetslösa med längre arbetslöshetstider än 24 månader till 22 procent vilket är innebär en liten ökning sedan hösten 2014.

Stora utmaningar i Västmanlands län
Både befolkningen och arbetskraften ökar i länet vilket beror på en ökad invandring. Initialt
medför det att arbetslösheten inte spås minska i samma takt som tidigare, men på sikt är det
positivt för länets utveckling och tillväxtpotential. Här fyller Arbetsförmedlingen en central
roll för att vägleda och rusta de arbetslösa och samtidigt tillgodose arbetsgivarnas behov av
arbetskraft. I vårens intervjuundersökningar framkom att nära hälften av arbetsställena hos de
offentliga arbetsgivarna har upplevt arbetskraftsbrist i samband med rekrytering. Det är ett
problem som de senaste åren har förvärrats i takt med att personalbehoven har ökat.
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Konjunkturläget
Fortsatt global återhämtning…
Återhämtningen i konjunkturen har successivt stärkts om än i långsam takt sedan hösten
2014. Världsekonomin växer med USA i spetsen som lämnar ett svagt sista kvartal 2014
bakom sig med ogynnsamma väderförhållanden på ostkusten samt strejker i hamnarna på
västkusten. Arbetslösheten i USA har letat sig ner till låga nivåer vilket hänger ihop med en
gradvis förbättrad arbetsmarknad.
Eurozonen har den senaste tiden haft en försiktigt positiv utveckling med undantag för Grekland, Frankrike och Italien där återhämtningen går trögare. Samtidigt är uppgången i övriga
området delvis en effekt av Europeiska Centralbankens omfattande åtgärder att stimulera
ekonomin genom räntesänkningar och stödköp av statsobligationer. Det innebär att återhämtningen i Europa ännu inte nått fullt stabil mark men att utvecklingen går i rätt riktning.
Tyskland utgör fortsättningsvis dragloket i europeisk ekonomi och dess industri gynnas i nuläget av en försvagad eurokurs.

… och svensk ekonomi tuffar på
Även Riksbanken har vidtagit stimulansåtgärder i syfte att komma närmare inflationsmålet på
2 procent. Gradvisa räntesänkningar har resulterat i en negativ ränta utöver uppköp av stadspapper i syfte att stimulera efterfrågan i ekonomin.
Tillväxten i svensk ekonomi drivs alltjämt främst av privat konsumtion men även ökade bostadsinvesteringar bidrar positivt. Hushållens goda inkomstutveckling i kombination med
nollränta och rekordlåg inflation bedöms ge goda möjligheter till en fortsatt god konsumtionstakt. Sveriges BNP för första kvartalet 2015 ökade med 2,5 procent jämfört med samma kvartal
året innan. Detta var i princip i linje med förväntningarna. Utöver en fortsatt starkt utvecklad
bostadsproduktionen bidrog tjänsteproduktionen positivt medan den privata konsumtionen
föll ut något svagt.
Exporten, som utgör nära hälften av det som produceras i Sverige, har hittills haft en måttlig
utveckling. Nu syns dock tecken på en liten bättring som sammanhänger med en gradvis förstärkning i Europa. Detta är positivt för Västmanlands län som innehar en stor andel exportberoende industriföretag.
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Starkt stämningsläge i näringslivet
Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar visar på en gradvis stärkt optimism inom länets
näringsliv. Konjunkturindikatorn visar ett värde på 108 vilket är en bra bit över det normala
samt även ett högre värde jämfört med både våren och hösten 2014. Mer positiva förväntningar inom både privata tjänstesektorn och industrin bidrar till det förbättrade stämningsläget.
Industrijobben bedöms dock först bli något fler under 2016 i takt med att omvärldskonjunkturen stabiliserats ytterligare. Istället väntas sysselsättningen främst öka inom både den offentliga och privata tjänstesektorn.

Arbetsförmedlingens konjunkturindikator för näringslivet, Västmanlands län,
1
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Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar

Företagens bedömda efterfrågeutveckling är inte den enda indikatorn som avgör företagens
kommande anställningsbehov. Även den faktiska återhämtningstakten i konjunkturen samt
företagens kapacitetsutnyttjande spelar in. Nivån på kapacitetsutnyttjandet anger hur mycket
arbetsstället kan öka sin produktion innan nyrekryteringar måste till. Ett högt värde indikerar
ett nästan fullt ut nyttjande av befintliga personalresurser medan ett lågt värde innebär att det
finns lediga resurser att tillgå för att möta en ökad efterfrågan. I vårens prognosintervjuer
framkom att 59 procent av företagen nyttjar sin personal nästintill fullt ut vilket är ett lägre
värde än i riket som helhet på 65 procent. Kapacitetsutnyttjandet i Västmanlands län har även
minskat sedan höstens 2014 då värdet uppgick till 63 procent.
Ytterligare en indikator på efterfrågan på arbetskraft är antalet lagda varsel. Om varseltalet
ökar räknar arbetsgivarna normalt med ett svårare ekonomiskt läge vilket i sig är en bra kon1

För information om Arbetsförmedlingens konjunkturindikator, se bilaga 2.
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junkturmätare. Det är samtidigt viktigt att beakta att långt ifrån alla varsel innebär faktiska
uppsägningar och av de som blir uppsagda går vissa till andra arbeten direkt medan andra
påbörjar studier. De senaste tolv månaderna har varseltalet legat på 117 varsel per månad vilket är under genomsnittet sedan 2007 på 135.
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Prognos över sysselsättning och arbetslöshet
Antalet sysselsatta fortsätter att öka
Diagrammet nedan illustrerar sysselsättningens utveckling i Västmanlands län sedan 2004.
Konjunkturnedgången 2008-2009 slog utmärkande hårt mot industrin som då drabbades av
stora personalnedskärningar. Detta förklarar till stor del den måttliga sysselsättningsutvecklingen sedan 2004 på genomsnittliga 0,1 procent. Sedan 2010 har dock antalet jobb ökat, om
än i något ojämn takt under en relativt skakig period av återhämtning. Industrin har sedan
2010 haft en i princip oförändrad sysselsättningsutveckling medan hotell och restaurang har
haft en stark jobbtillväxt. Sysselsättningen har även ökat starkt inom områdena finansiella
verksamheter och företagstjänster samt inom vård och omsorg.
Sysselsättningen spås fortsätta öka under 2015-2016. Främst väntas jobben blir fler inom offentliga tjänster med betoning på vård och omsorg. Antalet anställda inom den privata tjänstesektorn bedöms också öka i takt med att konjunkturen stärks. Sysselsättningen inom industrin
bedöms ligga oförändrad under 2015 för att öka något först under 2016.
Sammantaget väntas sysselsättningen i länet öka med 900 personer mellan fjärde kvartalet
2014 – 2015 vilket motsvarar en procentuell ökning med 0,8 procent. Under loppet av 2015 2016 väntas sysselsättningen öka med ytterligare 1 000 personer vilket motsvarar 0,9 procent.
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Sysselsatta avser förvärvsarbetande dagbefolkning, 16-64 år.
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Arbetslösheten minskar i långsamt takt
Arbetslösheten hade en tydlig nedgång under 2014 vilket hänger ihop med en gradvis stärkt
arbetsmarknad. Den trendmässiga minskningen har dock bromsat in sedan årsskiftet
2014/2015 vilket tyder på att det finns ett stort antal arbetslösa som alltjämt har svårt att få
arbete. Andelen utrikesfödda i befolkningen har vuxit som en effekt av en ökad invandring till
länet. Det medför ett positivt bidrag i arbetskraften men samtidigt att sysselsättningsökningen
endast får en begränsad effekt på arbetslösheten som under prognosperioden blir kvar på en
relativt hög nivå. Antalet inskrivna arbetslösa i länet uppgick i april till 11 500 personer vilket
motsvarar 9,2 procent av den registerbaserade arbetskraften.
Arbetslösheten beräknas fortsätta att minska men i mycket långsam takt framöver. Mellan
fjärde kvartalet 2014 och 2015 spås arbetslösheten minska med 200 personer. Det motsvarar
en arbetslöshet på 9,0 procent av den registerbaserade arbetskraften. Mellan samma kvartal
2015 – 2016 väntas arbetslösheten ha minskat med 300 personer för att uppgå till 8,8 procent
av den registerbaserade arbetskraften.

Inskrivna arbetslösa 16-64 år i Västmanlands län kvartal 4, 2004-2016, prognos för 20152016
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Källa: Arbetsförmedlingen
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Stora regionala skillnader
Kartbilderna nedan visar på den prognosticerade förändringen av sysselsättning och den relativta arbetslösheten. Stockholms län väntas ha den största sysselsättningsökningen i riket mellan fjärde kvartalet 2014 och samma kvartal 2015. Därefter följer Skåne län, Uppsala län,
Västra Götalands län och Östergötlands län. Västmanlands läns beräknade sysselsättningsökning på 0,8 procent innebär en sjätte plats i rangordningen bland länen, följt av Södermanlands län på 0,7 procent. Det innebär att arbetsmarknaden i Mälardalsregionen som helhet
förväntas gå relativt starkt framöver. Generellt beräknas län i de sydligare delarna av riket ha
de starkaste sysselsättningsförändringarna. Omvänt beräknas jobbtillväxten inte bli lika stark i
de nordligare delarna av riket.
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

Prognosen för arbetslöshetens utveckling visar på fortsatt stora skillnader i riket som
helhet. I Stockholms län, Uppsala län och Hallands län spås arbetslösheten vara som lägst
i riket fjärde kvartalet 2015. Här är samtidigt skillnaderna inom Mälardalsregionen tydliga. Arbetslöshetsnivåerna i både Västmanlands län och Södermanlands län spås ligga på
en fortsatt relativt hög nivå. Det som kännetecknar dessa två län jämfört med grannlänen
i öst är ett stort inslag av tillverkningsindustri.
Men även andra faktorer såsom arbetskraftsdeltagandet och arbetslöshetens sammansättning påverkar arbetslöshetsnivån. Både Västmanlands län och Södermanlands län
kännetecknas av en hög andel inskrivna arbetslösa med svag ställning på arbetsmarknaden.
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Näringsgrenar
Västmanlands läns arbetsmarknad sysselsätter cirka 111 000 personer.3 61 procent av
dessa arbetar 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. Branschsammansättning utmärker sig mot
riket främst i ett avseende. Industrisektorn utgör en påtagligt stor andel av den totala
arbetsmarknaden där endast Jönköpings län ligger högre. Utöver en i övrigt lägre andel
sysselsatt i privata tjänster ligger övriga länets branschandelar i nivå med riket som helhet.

Branschstruktur i Västmanlands län, sysselsatt dagbefolkning 16-64 år

3

SCB, RAMS 2013 (dagbefolkning)
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Industrin
Industrisektorn (inklusive energiförsörjning och miljöverksamhet) utgör sedan länge en
central näring i Västmanlands län. Totalt sysselsätter branschen 23 000 personer i länet
vilket motsvarar drygt vart femte förvärvsarbetande. Det är en hög andel i jämförelse med
andelen i både grannlänen samt i riket som helhet.
Många stora industriföretag såsom exempelvis ABB, Bombardier, Atlas Copco och Seco
Tools finns etablerade i länet. Ryggraden utgörs av tillverkningsindustrin som för de
större företagen till stor del är inriktad mot automation, energi och järnväg. Dessa områden har kommit att bli alltmer innovationspräglade vilket medför att efterfrågan på kompetenser vid rekrytering är under ständig förändring.
Andelen sysselsatta inom industrin varierar stort mellan länets olika kommuner. Fagersta, Surahammar och Skinnskatteberg utgör de mest industritunga kommunerna. Här
arbetar mellan 37-45 procent inom industrin. Med undantag för Sala där endast 12 procent är sysselsatta inom industrin ligger övriga kommuner över den genomsnittliga andelen för riket på 14 procent.
4

Andel förvärvsarbetande inom industrin per kommun i Västmanlands län
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Industrin andas optimism
Vårens intervjuundersökningar visar på en tydlig förstärkning i förväntningsläge bland
länets industriföretag. Nettotalet5 ligger klart över det historiska genomsnittet och ligger
något över de nivåer som uppnådes under konjunkturförstärkningen 2010. Detta indikerar att konjunkturåterhämtning nu tycks fått ett starkare fäste än tidigare vilket har positiv inverkan på den så exportberoende industrin. Mest positiva inför framtiden är företag
i mindre och medelstora storleksklassen medan företag i större storleksklasser i hög utsträckning räknar med ett oförändrat efterfrågeläge.

Förväntningsläget inom industrin för kommande sex månader,
Västmanlands län, våren 2007-våren 2015
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Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar
Säsongrensade data, trendvärden

Sysselsättningen har utvecklats svag inom industrin de senaste åren och efterfrågan på
arbetskraft är fortfarande dämpad. Därför beräknas antalet jobb ligga i princip oförändrat
under prognosperioden. Däremot kommer det fortsättningsvis att finnas jobböppningar
inom industrin då det alltid sker en viss omsättning av personal.
Ett mått på företagens efterfrågan på arbetskraft är hur mycket produktionen bedöms
kunna öka innan nyrekryteringar måste ske. 57 procent av industriföretagen uppgav i
vårens intervjuundersökning att de utnyttjar personalresurserna nästan fullt ut, det vill
säga att de öka kan produktionen med som högst tio procent innan nyanställningar måste
till. Denna andel har minskat sedan våren och hösten 2014 vilket visar på att det fortfarande finns lediga resurser att tillgå vid en ökad efterfrågan.
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.
5
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Byggverksamhet
Byggsektorn sysselsätter cirka 8 000 personer i länet vilket motsvarar 7 procent av samtliga förvärvsarbetande. Det är en lika stor andel som riket som helhet. Jobbtillväxten
inom bygg- och anläggning har sedan 2010 haft en svagt positiv utveckling som väntas
fortgå under 2015 – 2016. Tabellen nedan visar hur andelen sysselsatta inom bygg fördelar sig mellan länets olika kommuner. Hälften av länets kommuner har en lika stor eller
större andel sysselsatta jämnfört med riket. Högst andel finns i länets bägge nordligaste
kommuner Norberg och Sala.

6

Andel förvärvsarbetande inom byggverksamhet per kommun i
Västmanlands län 2013
Procent

Västmanlands län*

Riket

14
12
10
8
6
4
2
0
Skinnskatteberg

Avser förvärvsarbetande dagbefolkning, 16-64 år.

Köping

6

Fagersta

Surahammar

Hallstahammar

Västerås

Kungsör

Arboga

Sala

Norberg

*Länets andel motsvarar rikets (7 procent)
Källa: SCB (RAMS)

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015
Västmanlands län

17

Positiva tongångar från byggföretagen
Stämningsläget inom byggsektorn har stärkts oavbrutet sedan hösten 2013 och ligger nu
en bra bit över det historiska genomsnittet. Den höga nivån visar på att byggföretagen i
länet ser ljust på efterfrågeutvecklingen kommande sex månader. Byggbranschens efterfrågeläge varierar i hög grad med säsongen men även konjunkturutvecklingen har en stor
inverkan. Det förklarar de stora fallen i förväntningsläget under 2008-2009.
Förväntningsläget inom byggverksamhet för kommande sex månader,
Västmanlands län, våren 2007-våren 2015
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Arbetsgivarna rapporterar samtidigt om ett relativt högt kapacitetsutnyttjande där 85
procent av arbetsställena endast kan öka sin produktion med högst 10 procent innan rekryteringar krävs. Jämfört med våren 2014 har kapacitetsutnyttjandet ökat vilket pekar
på att produktionen håller en hög aktivitetsnivå. Detta bekräftas av Konjunkturinstitutets
regionala barometerindikator för Östra Mellansverige i vilken Västmanlands län ingår.7
Denna visar både på en stärkt orderingång samt en ökad byggproduktion under perioden
tredje kvartalet 2014 till och med första kvartalet 2015.
Samtidigt har arbetskraftsbristen vid rekryteringen ökat jämfört med föregående vår.
42 procent av arbetsställena uppger att de upplevt svårigheter att hitta personal, att jämföra med 31 procent våren 2014.
Möjligheten till ROT-avdrag har gynnat främst mindre byggföretag med uppdrag mot
privata hushåll. Antalet ROT-arbeten har ökat stadigt i länet sedan 2010 8. Regelverket är
dock under förändring och avdragsrätten kommer sannolikt att reduceras från årsskiftet
2015/2016.

7
8

I regionen ingår även Uppsala län, Södermanlands län, Östergötlands län och Örebro län
Skatteverket 2015
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Privata tjänster
Den privata tjänstesektorn omfattar ett brett fält av olika verksamhetsområden. Totalt
sysselsätter denna sektor 40 000 personer i länet vilket motsvarande 37 procent av samtliga sysselsatta. Det gör det till den enskilt största sektorn på arbetsmarknaden. Jämfört
med rikssnittet 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 i 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.9
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 är nära kopplad
till tjänstesektorn.
Andel förvärvsarbetande
län 2013
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Stärkt efterfrågeläge inom tjänstesektorn
I vårens prognosintervjuer framgick att företagen ser positivt på efterfrågeutvecklingen
kommande sex månader. Förväntningsläget bland företagen har stärkts i obruten takt
sedan våren 2013 och ligger nu över det historiska genomsnittet för både länet och riket i
helhet.

Förväntningsläget inom privata tjänster för kommande sex månader,
Västmanlands län, våren 2007-våren 2015
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Handeln
Sysselsättningen inom handeln har varit svagt negativ de senaste åren. Delvis hänger
detta ihop med ett ökat inslag av automatisering inom branschen men även en utveckling
där konkurrensen om kunderna har hårdnat. I Västerås finns köpcentrat Erikslund som
lockar många konsumenter både från andra kommuner inom länet men även från grannlänen. Här finns butiker såsom IKEA, City Gross och ICA Maxi etablerade. Med tiden har
allt fler företag etablerat sig i centrumområdet vilket har ökat tilldragningskraften ytterligare. I mindre orter är signalerna från butikerna något mer dämpade då konkurrensen
gentemot de större butikskedjorna har blivit allt mer kännbar.
Efterfrågan inom handeln (inklusive reparation av motorfordon och motorcyklar) är i stor
utsträckning beroende av hushållens ekonomi och köpvilja. Vårens intervjuundersökningar med handelsföretagen visar på ett starkare förväntningsläge jämfört med våren
2014. Kapacitetsutnyttjandet har samtidigt minskat något vilket indikerar att det finns
outnyttjade lediga resurser tillgå för att möta en ökad efterfrågan.
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Transport
Transportverksamheten är i hög grad beroende av utvecklingen i andra branscher såsom
industri- och byggsektorn. Arbetsgivarna inom transportsektorn rapporterar om ett påtagligt starkare förväntningsläge i jämförelse med tidigare prognosomgångar. Sysselsättningsutvecklingen har varit relativt positiv inom näringen de senare åren och i vårens
intervjuundersökningar framkom att anställningsplanerna även ser ljusa ut inför kommande år. Resandet med kollektivtrafik i har i länet ökat de senaste två åren vilket inte är
förvånande då befolkningsantalet samtidigt har ökat11.

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. Jobbtillväxten inom denna näringsgren har varit mycket god under lång
tid. Företagens syn på framtiden är också ljus vilket framkom i Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar våren 2015. Förväntningsläget avseende efterfrågeutvecklingen för
det kommande halvåret har stärkts jämfört med bedömningen våren 2014. Här finns det
även planer för att anställa mer personal både under 2015 och 2016.

Information och kommunikation
Antalet sysselsatta inom information och kommunikation har minskat med små tal de
senaste åren. Inom området arbetar cirka 2 procent av samtliga sysselsatta i länet vilket
gör det till en relativt liten näring. Här ingår företag inom både IT- och mediabranschen.
Vart fjärde företag inom området signalerar att de upplevt svårigheter att hitta personal
vid rekrytering det senaste halvåret. I stor utsträckning rör det sig om IT-företag som har
svårt att hitta specifika kompetenser och erfarenheter. Samtidigt har kapacitetsutnyttjandet minskat något jämfört med föregående vår vilket tyder en fortsatt dämpad efterfrågan
på arbetskraft.

Hotell och restaurang samt personliga och kulturella tjänster
Hotell- och restaurangbranschen kännetecknas normalt av en hög personalomsättning
som även delvis är kopplad till säsongsvariationer. För många unga är detta ett område
med många ingångsjobb vilket även medför att konkurrensen om de lediga tjänsterna är
stor. Den växande besöksnäringen i Västmanlands ger ett positiv bidrag till branschen
som helhet. Både antalet gästnätter och logintäkterna har ökat i länet sedan 2012.12 I vårens intervjuundersökning framkom att merparten av arbetsgivarana spår en ökad efterfrågan kommande sex månader.
11
12

Länsstyrelsen Västmanland
SCB och Tillväxtverket
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Antalet jobb inom hotell- och restaurang har ökat starkt de sedan åren och arbetsgivarna
räknar med fortsatta rekryteringar framöver. Samtidigt finns tecken på ett lågt kapacitetsutnyttjande vilket i något avseende bör begränsa nyrekryteringarna i branschen.
Utvecklingen inom personliga och kulturella tjänster är starkt korrelerat med konjunkturläget och de hushållens konsumtionsvilja. Exempel på verksamhetsinriktningar är kultur,
nöjen, skönhetsvård och sport. En hög privat konsumtion bedöms kunna skapa nya möjligheter för denna delbransch att växa. Sysselsättningsökningen har de senaste åren
stärkts från en tidigare relativt blygsam jobbtillväxt.

Jord- och skogsbruk
Inom jord- och skogsbruk arbetar endast 1 procent av länets samtliga sysselsatta. Jordbruket har under en lång tid genomgått en process av omstrukturering och effektivisering. Det har inneburit en utveckling där mindre jordbruksenheter har gått upp i storskaliga enheter. Sedan 1990 har därmed antalet sysselsatta inom området halverats och
sysselsättningsutvecklingen de senaste åren pekar på en fortsatt negativ trend. Inte heller
våren intervjuundersökningar med arbetsgivarna pekar på ett ökat antal jobb. Skinnskatteberg är den kommun som har högst andel arbetande i jord- och skogsbruk på 7 procent
att jämföra med andelen i riket på 2 procent. I samma kommun finns även landets enda
skogsmästarskola.
I Arbetsförmedlingens prognosintervjuer våren 2015 framkom att förväntningsläget för
efterfrågeutvecklingen det närmsta halvåret har stärkts från låga nivåer under både våren
och hösten 2014. LRF:s Jordbruksbarometer visar samtidigt på att lönsamhetsnivån varierar mellan olika produktionsslag. Gris- och nötköttsproducenter upplever en förbättrad
lönsamhet jämfört med för ett år sedan medan mjölk- och spannmålsproducenter rapporterar om en försämrad lönsamhet.13
Västmanlands län är delvis ett skogslän med en skogsmarksareal som upptar cirka 60
procent av den totala ytan. Under sommaren 2014 drabbades länet av en mycket omfattande skogsbrand där en total yta på 13 100 hektar eldhärjades. Elden beräknas ha skadad
cirka 1,4 miljoner skogskubikmeter virke.14 Marken i brandområdet ägs till 50 procent av
privata aktiebolag medan cirka en tredjedel ägs av privata skogsägare. 15

LRF och Swedbank, Lantbruksbarometern 2015
Skogsstyrelsen 2015
15 Skogsindustrierna 2014
13

14
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Offentliga tjänster
Den offentliga tjänstesektorn utgör cirka en tredjedel av länets arbetsmarknad 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 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 nivå med rikets. Sala, Norberg, Arboga och Hallstahammar
ligger över andelen för både länet och riket som helhet.

Andel förvärvsarbetande
Västmanlands län 2013
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I våren intervjuundersökningar framkom att arbetsgivarnas anställningsplaner inom den
offentliga tjänstesektorn är positiva. Förväntningsläget avseende efterfrågeutvecklingen
på tjänsteproduktionen inför kommande 6 månader har även stärkts jämfört med våren
2014. Samtidigt uppger en stor andel av arbetsställena att de har haft svårt att hitta personal vid rekrytering. Sysselsätningen inom den offentliga sektorn har haft en stark utveckling som spås fortgå under prognosperioden.
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Vård och omsorg
Vård och omsorg utgör ett brett område som inkluderar primär- och slutenvård, tandvård
samt äldre- och handikappomsorg. Antalet jobb har ökat i god takt de senaste åren och
förväntas även ha en stark utveckling kommande år. Rekryteringsbehovet av sjuksköterskor, undersköterskor och läkare är stort inom både landstingsdrivna och kommundrivna
verksamheter. Personalbehovet beror dels på fortsatt stora pensionsavgångar på området
men även behovet av att öka personalstyrkorna för att möta ett växande vårdbehov då
andelen äldre i länets befolkning växer.
En stor andel av arbetsgivarna har upplevt stora svårigheter att hitta personal vid rekrytering. Det pekar på den stora utmaning som länet står inför vad gäller att säkra kompetensförsörjningen på arbetsmarknaden. En vanlig konsekvens av arbetskraftsbristen blev
att det tog längre tid att rekrytera än normalt eller att arbetsstället inte lyckades rekrytera
alls. Detta gjorde ofta att befintlig personal har fått arbete mer samt att man delvis även
har hyrt in personal från bemanningsföretag.

Utbildning
Utbildningsverksamheten omfattar förskoleverksamheter, grund- och gymnasieskola,
universitet och högskola, vuxenutbildning samt folkhögskola. I länet finns både Mälardalens högskola i Västerås med cirka 900 anställda samt Skogsmästarskolan i Skinnskatteberg.
Personalbristen inom utbildningssektorn är stor men arbetsgivarnas rekryteringsbehov
varierar samtidigt mellan olika utbildningsområden beroende på barn- och ungdomskullarnas storlek. Förskolorna räknar med ett ökat efterfrågetryck kommande halvår. Det
hänger ihop med ett ökat barnafödande de senaste tre åren. Över hälften av arbetsställena
har upplevt brist på arbetskraft i samband med rekrytering. Arbetsgivarna signalerar om
en fortsatt påtaglig brist på utbildade förskollärare. Samtidigt visar antagningsstatistik
från Mälardalens högskola på ett stort och växande antal förstahandssökande till förskollärarprogramet höstterminen 2015.17
Företrädarna för de kommunala grundskolorna räknar generellt med en oförändrad aktivitetsnivå inför kommande halvår. Samtidigt finns signaler om att de har svårt att rekrytera lärare inom grundskolans både tidigare och senare år18. Det har fått till följd att det
har blivit att svårare att tillsätta de vakanser som uppstått i samband med pensionsavgångar. Exempel på andra personalgrupper som har varit svårrekryterade är specialpedagoger, fritidsledare och kuratorer.

Mälardalens Högskola 2015
För att lärare och förskollärare ska ha rätt att undervisa och självständigt sätta betyg krävs från
och med den 1 juli 2015 lärarlegitimation. (Skolverket)
17

18
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Gymnasieskolan räknar istället med en liten aktivitetsminskning framöver vilket hänger
ihop med ett krympande elevunderlag. Befolkningen i ålderspannet 16-19 år har succesivt
minskat sedan 2009 vilket är en utveckling som fortgår ytterligare några år framöver.

Offentlig förvaltning
Området offentlig förvaltning sysselsätter cirka 5 procent av alla förvävsarbetande i länet.
Här ingår ett stort inslag av administrativa funktioner inom kommunerna, men även statliga verksamheter med aktörer såsom Försäkringskassan, Kriminalvården, Länsstyrelsen
och Skatteverket. Sammantaget räknar arbetsgivarna med en något ökad tjänsteproduktion framöver samt ett ökat antal anställda.

24
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Brist- och överskottsyrken
I vårens intervjuer framkom att 23 procent av det privata näringslivet har upplevt svårigheter att hitta arbetskraft vid rekrytering det närmsta halvåret. Det är en något lägre andel än våren 2014 på 24 procent. Cirka 11 procent av de privata arbetsgivarna har den
senaste tiden inte ens försökt rekrytera på grund av bristsituationen (så kallad dold brist).
Störst brist signaleras hos de offentliga arbetsgivarna där nära vartannat arbetsställe,
eller 49 procent, upplevt arbetskraftsbrist. 9 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.19
Tabellen nedan visar exempel på yrken som arbetsgivarna har svårt att rekrytera och yrken där det finns ett överskott av sökande till tjänsterna. Bristyrkena är i högre utsträckning kopplade till utbildningar på högskolenivå medan de flesta överskottsyrkena inte har
lika höga utbildningskrav. De flesta jobben på arbetsmarknaden kräver dock någon form
av gymnasial utbildning vilket innebär att arbetsmarknaden är extra tuff för arbetssökande med högst grundskoleutbildning.
Arbetsmarknadsläget för ett urval av yrken i Västmanlands län under det närmaste
året
Bristyrken

Överskottsyrken

Civilingenjörer, elkraft
Förskollärare
Geriatriksjuksköterskor
Gymnasielärare i yrkesämnen
Kockar
Operationssjuksköterskor
Röntgensjuksköterskor
Sjuksköterskor, psykiatrisk vård
Telefonförsäljare
Undersköterskor

Barnskötare
Brevbärare
Försäljare, dagligvaror
Försäljare, fackhandel
Godshanterare och expressbud
Grovarbetare inom bygg och anl.
Informatörer
Kemiingenjörer och kemitekniker
Lagerarbetare
Maskinoperatörer, olika inriktningar

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

19

SCB, Yrkesregistret 2013
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Befolkning och arbetskraft
Befolkningsutvecklingen i Västmanlands län
Befolkningsutvecklingen i länet har de senaste åren varit positiv, med undantag för 2007
då Heby kommun övergick till Uppsala län. Mellan åren 2004 – 2014 har Västmanlands
befolkning ökat med cirka 14 500 personer för att nu uppgå till 262 000 personer, varav
159 000 i åldersspannet 16-64 år. Det växande invånarantalet beror på ett positivt inflyttningsnetto som till stor del kan härledas till en ökad invandring.
Men befolkningsutvecklingen är samtidigt ojämnt fördelat inom länet. Västerås kommun
svarar för nära 90 procent av länets hela befolkningstillväxt sedan 2004, medan andra
mindre kommuner såsom Skinnskatteberg, Surahammar, Norberg och Kungsör under
samma period har haft en krympande befolkning. Under 2014 ökade dock befolkningen i
samtliga kommuner på grund av ett positivt bidrag från invandringen. Andelen äldre
personer över 55 år i länet uppgår nu till 33 procent. Det är en högre andel än riksgenomsnittet på 30 procent.

Befolkningsförändring i Västmanlands län
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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.20 Det kan jämföras med arbetskraftsdeltagandets i riket som helhet på 78 procent. Samtidigt kan noteras
att arbetskraftsdeltagandet i länet skiljer sig 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 särskilt utrikesfödda kvinnor.
Även yngre personer i ålderspannet 16-29 år har en lägre representation på arbetsmarknaden vilket förklaras av ett högre studiedeltagande.

Lägre sysselsättningsgrad än i riket
Andelen sysselsatta i länets befolkning uppgår till 72 procent vilket är lägre än andelen i
riket på 73 procent. Även när det kommer till sysselsättningsrad 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.

Utbildning
Andelen personer som studerar på eftergymnasial nivå i åldrarna 16-24 år har succesivt
ökat sedan 2008 för att 2014 uppgå till 11 procent. Detta är dock lägre än riksgenomsnittet som samma år uppgick till 15 procent. Mälardalens högskola, med huvudcampus i
Västerås, erbjuder bland annat lärar-, förskollärar- och sjuksköterskeprogram. Antalet
sökande till vårterminen 2015 ökade med 4 procent jämfört med höstterminen 2014 och
innebar ett rekordhögt antal ansökningar. De populäraste programen att söka till utgjordes av sjuksköterskeprogrammet, socionomprogramet, fysioterapeutprogrammet och
förskollärarprogramet.21
Utbildningsnivån i länet ligger lägre än riksgenomsnittet. Av länsbefolkning i åldersintervallet 25-64 år har 36 procent en utbildning som motsvarar högskole- eller universitetsutbildning vilket är att jämföra med riksgenomsnittet på 41 procent. Bryts siffrorna
ned på kön framgår att kvinnor generellt har en högre utbildningsnivå än män. 41 procent
av länets kvinnor har en eftergymnasial utbildning jämfört med männen på 31 procent.

20
21

SCB 2013, befolkningen i åldrarna 16-64 år
Mälardalens Högskola, ansökningsstatistik 2015
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Inom Mälardalsregionen återfinns högst andel högutbildade i Stockholm på 50 procent
följt av Uppsala med 46 procent.22

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 län23. Skillnaderna mellan länets
olika kommuner är samtidigt stor. Merparten av kommunerna har en negativ nettopendling. Västerås, Fagersta och Köping uppvisade dock ett nettoöverskott 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).
Under sommaren 2015 kommer Trafikverket att rusta upp och rikta om landsväg 252
mellan Hallstahammar och Surahammar. Syftet är att förbättra vägens funktion samt
tillgänglighet som pendlingsväg.24

SCB 2014
SCB 2015
24 Länsstyrelsen Västmanland 2015
22
23
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Inskrivna arbetslösa vid Arbetsförmedlingen
Arbetslöshetens utveckling
Arbetslösheten i Västmanlands län har genomgående legat på en högre nivå än riksgenomsnittet. I takt med att arbetsmarknaden återhämtade sig efter den kraftiga konjunkturnedgången 2008-2009 har nivåskillnaden mellan riket och länet dessutom ökat. I april
uppgick detta gap i arbetslöshetsnivå till 1,5 procentandelar.
Industrin som utgör en stor och viktig del av länets arbetsmarknad drabbades extra hårt
under finanskrisen och många av de arbetstillfällen som då försvann har inte ersatts med
nya. Andra län med mer diversifierade branschsammansättningar och med ett större
inslag av privata tjänster har haft bättre förutsättningar till återhämtning de senaste åren.
Inskrivna arbetslösa 16-64 år som andel av registerbaserad arbetskraft,
Västmanlands län, januari 1995- april 2015
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Källa: SCB (RAMS) och Arbetsförmedlingen.
Säsongrensade data, trendvärden

Mellan fjärde kvartalet 2013 och samma kvartal 2014 minskade arbetslösheten i länet
kraftigt med totalt 1 100 personer. Antalet inskrivna arbetslösa summerades i april 2015
till 11 500 personer vilket motsvarar 9,2 procent av arbetskraften.
Arbetslösheten i Västmanlands län ligger alltjämt på en relativt hög nivå jämfört med
riksnivån på 7,7 procent. Högst var arbetslösheten i Gävleborgs län (11,4 procent), följt av
Blekinge (10,6 procent) och Södermanlands län (10,4 procent). Lägst var arbetslösheten i
Uppsala län (5,3 procent) följt av Hallands län (6,1 procent). Under det första kvartalet
2015 har dessutom minskningen i antalet inskrivna arbetslösa börjat bromsa in, både i
Västmanlands län och i riket som helhet. Bryts siffrorna ner på inrikes respektive utrikes
födda syns en tydlig skillnad mellan dessa grupper. Mellan april 2014 – april 2015 har
arbetslösheten för inrikes födda i länet minskat med 0,8 procentandelar medan den under samma period istället ökat med 0,7 procentandelar för utrikesfödda. Arbetslösheten

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015
Västmanlands län

spås fortsätta minska men i mycket långsam takt framöver. I slutet av 2015 beräknas antalet arbetslösa uppgå till 11 500 personer. Det motsvarar en arbetslöshet på 9,0 procent
av arbetskraften.
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Arbetslöshetens sammansättning
Av de 11 800 personerna som var inskrivna som arbetslösa i Västmanlands län var 5 200
kvinnor och 6 600 män. Tabellen nedan åskådliggör hur den genomsnittliga arbetslöshetsnivån i länet varierar mellan olika grupper av inskrivna arbetslösa. Mellan fjärde
kvartalet 2014 och första kvartalet 2015 uppgick arbetslösheten för samtliga inskrivna
arbetslösa (16-64 år) till 9,4 procent. Jämfört med motsvarande mätperiod ett år tidigare
innebär det en minskning 0,8 procentandelar.
Bryts förändringstalen ner på kön så framgår att arbetslöshetsnivå minskat med 1,3 procentandelar för kvinnor medan männens arbetslöshet endast minskade med 0,3 procentandelar. För riket som helhet sjönk arbetslösheten med 0,5 procentandelar under samma
period.
Arbetslösheten för personer som saknar en avklarad gymnasial utbildning är utmärkande
hög. Dessa utgör en tredjedel av samtliga inskrivna arbetslösa i länet. Denna grupp avviker även mest i förhållande till riksgenomsnittet som andel av arbetskraften. 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 utmärkande hög i Västmanlands län.

Inskrivna arbetslösa 16-64 år som andel av registerbaserad arbetskraft för
respektive grupp, genomsnitt av kv 4 2014 och kv 1 2015,Västmanlands län
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Arbetslösheten bland unga
Ungdomsarbetslösheten i Västmanlands län är högre än i riket som helhet vilket framgår
av diagramet nedan. Arbetslöshetsnivån för perioden fjärde kvartalet 2014 till första kvartalet 2015 summerades till 17,4 procent av arbetskraften. Det är 3,4 procentenheter högre
än arbetslösheten för unga i riket. Det senaste året har dock ungdomsarbetslösheten i
länet minskat mer än riket som helhet under samma period.
Arbetslöshetsnivån varierar kraftigt mellan de olika kommunerna. Högst var arbetslöshet
bland unga i Norberg (25,6 procent) följt av Fagersta (24,8 procent). I dessa bägge kommuner är även andelen unga inskrivna arbetslösa som saknar en avklarad gymnasieutbildning hög. I motsatsförhållande är andelen med kortare utbildning låg i Västerås där
ungdomsarbetslösheten är som lägst. En annan faktor som påverkar skillnaderna är
branschstrukturerna i länen där Norberg och Fagersta har ett stort inslag av industri medan arbetsmarknaden i Västerås är mer varierad med ett större inslag av traditionella
ingångsyrken för unga inom privata och offentliga tjänster.
Unga arbetslösa kan initialt ha svårt att få ett arbete. Jämfört med arbetssökande i äldre
åldrar saknar yngre ofta samma grad av arbetslivserfarenhet vilket gör det tuffare i konkurrensen om jobben. Utöver arbetslivserfarenhet tenderar unga även att ha jämförelsevis litet kontaktnät att använda i sitt jobbsökande. De ungdomar som dessutom saknar en
gymnasial utbildning har en extra tuff arbetsmarknad. Samtidigt är ungdomsarbetslösheten extra konjunkturkänslig vilket gör att den varierar kraftigt beroende på upp- eller
nedgång i ekonomin.
Inskrivna arbetslösa unga 18-24 år som andel av registerbaserad arbetskraft
fördelad på kommuner, genomsnitt av kv 4 2014 och kv 1 2015,Västmanlands
län
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Många i långa tider av arbetslöshet
Arbetslösheten har haft en fallande trend sedan årsskiftet 2013/2014. Bryts arbetslöshetsutvecklingen ned på olika inskrivningstider så framgår tydligt att det är arbetslösa
med kortare inskrivningstider som har haft den största minskningen. Det innebär att
andelen inskrivna arbetslösa med längre arbetslöshetstider succesivt har ökat i takt med
att arbetsmarknaden har stärkts. Arbetslösa med längre arbetslöshetstider än 24 månader
uppgår nu till 2 500 personer vilket motsvarar 22 procent av det totala antalet inskrivna
arbetslösa. Även gruppen med inskrivningstider på mellan 6 månader – 12 månader är
inne i en ökande trend. Att antalet arbetslösa med längre tider inte har haft samma minskade trend som för kortidsarbetslösa vittnar om att en fortsatt tuff arbetsmarknad för
långtidsarbetslösa som inte får ta del av förbättringen på arbetsmarknaden.
För många arbetslösa blir den ökade arbetslöshetstiden i sig ett hinder för att komma ut i
arbete. Jobb- och utvecklingsgarantin är ett arbetsmarknadspolitiskt program som riktar
sig främst till arbetslösa som varit borta från arbetsmarknaden en längre tid. Antalet i
detta program har ökat det senaste året. Jobbgarantin för ungdomar är ett motsvarande
program för inskrivna arbetslösa som yngre än 24 år där fokus ligger på att öka kontakterna mellan arbetssökande och arbetsgivare. För de ungdomar som har en oavslutad
utbildning erbjuds även vägledning kring utbildningsvägar. Antalet deltagare i ungdomsgarantin har haft en tydlig minskning vilket tyder på att den pågående konjunkturförbättringen har gynnat unga arbetslösa.

Inskrivna arbetslösa 16-64 år efter inskrivningstid, Västmanlands län, januari
2006-april 2015
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Andelen med höga trösklar växer
Arbetsförmedlingen har identifierat fyra olika grupper av arbetslösa som tenderar att en
svag ställning på arbetsmarknaden, även kallade utsatta grupper. Till dessa grupper räknas arbetslösa:


med högst förgymnasial utbildning



med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga



utomeuropeiskt födda



äldre än 55 år

Det som kännetecknar arbetsmarknadssituationen för dessa personer är att de generellt
har svårt att snabbt finna arbete samt att de i högre grad riskerar att hamna i längre perioder av arbetslöshet. Arbetslösa i utsatta grupper har även svårt att få jobb i tider då konjunkturen stärks och arbetsmarknaden förbättras. Det beror i stor utsträckning på att
många saknar den kompetens eller den utbildningsbakgrund som arbetsgivarna efterfrågar. Det vittnar om en fortsatt tudelad arbetsmarknad där de som är bäst rustade efter
arbetsmarknadens behov har de bästa chanserna att hitta arbete.
I diagramet nedan visas hur arbetslösheten har utvecklats för de utsatta grupperna i jämförelse med övriga inskrivna arbetslösa. Både dessa grupper hade en nedgång efter årsskiftet 2013/2014. I slutet av 2014 bromsade minskningen för utsatta grupper in medan
den fortsatte nedåt för gruppen övriga inskrivna arbetslösa. Det innebär att gapet mellan
antalet med svagare ställning och övriga har ökat och kommer fortsättningsvis även så
göra. Andelen i utsatta grupper i Västmanlands län uppgick i april 2015 till 72 procent av
samtliga inskrivna arbetslösa. Det är en relativt hög andel jämfört med riket som helhet
där andelen uppgick till 68 procent.
Inskrivna arbetslösa 16-64 år i utsatta grupper och övriga inskrivna arbetslösa,
Västmanlands län, januari 2006-april 2015
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Fördelas antalet arbetslösa i utsatta grupper på respektive undergrupp syns tydliga nivåoch trendmässiga skillnader. Den delgrupp av arbetslösa som har en fallande trend avser
personer med funktionsnedsättning som medför någon form av nedsatt arbetsförmåga.
Inskrivna arbetslösa 16-64 år fördelade på enskilda grupper, Västmanlands
län, januari 2004-april 2015. Observera att en person kan ingå i flera grupper.
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Arbetslösa med högst förgymnasial utbildning
Stora delar av arbetsmarknaden är idag kunskapsintensiv vilket medför att arbetsgivarnas
krav på specifika gymnasie- och eftergymnasiala utbildningar har ökat. Det gör att arbetslösa med högst förgymnasial utbildning generellt har högre trösklar för att ta sig in på
arbetsmarknaden.
Antalet inskrivna arbetslösa som saknar gymnasial utbildning minskade under 2014 för
att nu ha en ökande trend. Dessa uppgår till drygt 4 000 personer vilket motsvarar 35
procent av samtliga inskrivna. Nära hälften av dessa (1 900 personer) saknar dessutom
avklarad grundskoleutbildning. Att en så stor andel saknar grundläggande utbildning
signalerar att det krävs omfattande utbildningssatsningar där fler aktörer samverkar med
varandra för att ta till vara på denna arbetskraftsresurs.
Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutbildningar omfattar ofta korta yrkesutbildningar
vilket inte alltid är tillräckliga för personer med behov av bredare kunskapslyft. Arbetslösa ungdomar som saknar en avklarad grund- eller gymnasieskola har sedan några år
tillbaka erbjudits ett studiemotiverande program för att underlätta för vissa ungdomar att
studera klart. Denna folkhögskolesatsning är även tillgänglig för deltagare i jobb- och
utvecklingsgarantin.
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Personer med funktionsnedsättning
En annan grupp av arbetslösa som tenderar att ha en svag ställning på arbetsmarknaden
är personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga. I april 2015 uppgick denna grupp till 2 300 personer vilket motsvarar var femte inskriven arbetslös. Arbetsförmedlingen har inom ramen för uppdraget arbetslivsinriktad rehabilitering ett varierat utbud av stödinsatser för att underlätta övergången till arbete för dessa personer.
Lönesubventionerade anställningar är ytterligare ett verktyg som kan underlätta inträde
på arbetsmarknaden för personer vars arbetsförmåga är begränsad. I april 2015 hade
drygt 900 personer en lönebidragsanställning i länet vilket ligger i nivå med samma månad föregående år.

Utomeuropeiskt födda
Invandringen till länet har ökat de senaste åren vilket medfört ett allt större tillskott av
utrikesfödda i befolkningen som under 2014 uppgick till 18 procent (i alla åldrar). Det
innebär ett positivt bidrag till länets befolkningstillväxt men även till arbetskraftsutbudet.
Bland de utrikes födda arbetslösa tenderar de som är födda utanför Europa ha extra svårt
att snabbt få arbete. Utomeuropeiskt födda är även den grupp som har ökat tydligast
bland de inskrivna arbetslösa och trenden pekar även på ett fortsatt ökande antal framöver. Det är samtidigt viktigt att komma ihåg att detta är en heterogen grupp där förutsättningarna att få jobb varierar från individ till individ. En stor andel av dessa ingår även i
gruppen som saknar en gymnasieutbildning. Samtidigt rymmer gruppen en större andel
med eftergymnasial utbildning jämfört med arbetslösa som är inrikes födda.
Ofta saknar många av de utomeuropeiskt födda ett kontaktnät på arbetsmarknaden vilket
gör Arbetsförmedlingens funktion som matchningsaktör central. Även bristfälliga kunskaper i svenska utgör ofta ett hinder för att snabbt få ett arbete. Därför är en effektiv
samverkan mellan Arbetsförmedlingen, kommuner och utbildningsanordnare väsentlig.
En annan utmaning som delvis vilar på Arbetsförmedlingen består i att tillhandahålla
effektiva men samtidigt kvalitativa valideringsprocesser för personer med arbetslivserfarenhet från utlandet. Detta då det i vissa fall är svårt för arbetsgivare att värdera utländska betyg och arbetslivsmeriter.
Arbetsförmedlingen har sedan 2010 det samordnande ansvaret för etableringsinstaser
riktat mot nyanlända flyktingar. Etableringsreformen syftar till att korta ledtiderna till
arbete och bostäder för dessa personer. Migrationsverkets prognos för antalet asylsökande i riket som helhet under 2015 uppgår till 80 000 flyktingar.25 Under 2016 förutspås
antalet asylsökande vara fortsatt högt.

25

Migrationsverket 2015
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Arbetslösa äldre än 55 år
Personer mellan 55-64 år är generellt ingen svag grupp på arbetsmarknaden, snarare
tvärtom. Men det är i händelse av arbetslöshet som situationen tenderar att vara extra
tuff för just denna grupp. Bristande utbildning eller avsaknad av relevant kompetens kan
även orsaka långa arbetslöshetstider. Av de som varit arbetslösa i mer än två år hade 37
procent som högst en förgymnasial utbildning. I april 2015 saknade var tredje inskriven
arbetslösa äldre än 55 år en avklarad gymnasial utbildning.

Utmaningar på länets arbetsmarknad
Befolkningsutvecklingen i Västmanlands län har de senaste åren ökat vilket gynnar länets
tillväxtpotential. Ungefär lika många som flyttade in i länet från andra delar av landet
under 2014 flyttade ut vilket betyder att invandringen står för det största bidraget i befolkningsökningen. Detta är ett positivt bidrag då den inrikes födda befolkningen i aktiva
åldrar krymper samtidigt som andelen äldre i befolkningen växer. Ett ökat inflöde i både
befolkningen och i arbetskraften krävs för att försörjningskvoten i länet skall kunna hållas
i schack i det längre perspektivet.
Den invandrade arbetskraften utgör därför en viktig samhällsresurs. Samtidigt är det
många i denna grupp som saknar färdigheter i svenska språket samt en utbildning som
motsvarar arbetsgivarnas förväntningar. Personer som är nya på arbetsmarknaden saknar också ofta ett kontaktnät att nyttja i sitt jobbsökande. Arbetsförmedlingen fyller här
en viktig funktion i att underlätta för dessa personer att snabbt etablera sig på arbetsmarknaden. Här är Arbetsförmedlingens kontakt med arbetsgivare en grundförutsättning
för en effektiv matchning mellan arbetssökande och arbetsgivare.
I vårens intervjuundersökningar framkom att nära häften av arbetsställena inom den
offentliga tjänstesektorn har upplevt arbetskraftsbrist vid rekrytering. Ofta handlar det
avsaknad av efterfrågad utbildning eller arbetslivserfarenhet. 9 procent av arbetsställena
rapporterar att arbetskraftsbristen inneburit att de inte ens försökte rekrytera. Här är det
viktigt att både Arbetsförmedlingen samverkar och för en dialog med både arbetsgivare
och utbildningsanordnare för att säkra kompetensförsörjningen i länet. Bland de privata
arbetsgivarna uppgav 23 procent en upplevd arbetskraftsbrist vid rekrytering. En viktig
komponent i detta är att Arbetsförmedlingen måste ha en effektiv valideringsprocess för
de arbetslösa som har utbildning och yrkeserfarenhet från utlandet.
Arbetslöshetsnivån i Västmanlands län är alltjämt hög i förhållandet till riket som helhet.
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
fast förankring på arbetsmarknaden. De grupper av arbetssökande som identifierats till
att ha högst trösklar in på arbetsmarknaden, även kallade utsatta grupper, utgjorde i april
72 procent av samtliga inskrivna. Andelen i Västmanlands län växer succesivt och hög i
relation till rikets andel på 68 procent. Detta indikerar vikten av att rikta arbetsmarknadspolitiska insatser mot dessa personer i ett tidigt skede för att motverka långa arbetslöshetstider.
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Befolkningens utbildningsnivå är lägre i Västmanlands län jämfört med riksgenomsnittet.
Det som även förenar många av de inskrivna arbetslösa är just också låg utbildningsnivå.
I april 2015 så uppgick andel arbetslösa som saknar avklarad grundskola till hela 17 procent. Det indikerar att det finns en stor grupp av inskrivna arbetslösa som är behov av
omfattande utbildningsinsatser som delvis ligger utanför Arbetsförmedlingens handlingsutrymme.
Sammantaget innebär detta att länet står inför flertalet arbetsmarknadspolitiska utmaningar men också möjligheter på både kort och lång sikt. Det förutsätter en bred samverkan och en kontinuerlig dialog mellan Arbetsförmedlingen, kommuner, utbildningsanordnare och arbetsgivare för att kompetenssäkra länets arbetskraftsutbud och skapa förutsättningar för fortsatt regional tillväxt.
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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 arbetsställen26 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 totalundersök-

26

Med arbetsställe avses ett företags lokala arbetsplats.

39

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015
Västmanlands län

ning. 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 441
arbetsställen inom det privata näringslivet i Västmanlands län och svarsfrekvensen blev
82 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 91 offentliga arbetsgivare i urvalet i Västmanlands län och
svarsfrekvensen uppgick till 95 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 3 2014 och kv 1 2015, Västmanlands län

Kvinnor

Män

Surahammar

8,1

7,7

8,4

19,8

5,1

6,0

17,6

17,5

7,0

4,3

Sala

8,5

8,7

8,3

20,4

4,9

6,6

26,2

19,7

7,4

5,6

Skinnskatteberg

8,5

7,5

9,3

19,8

3,9

5,6

23,8

18,5

6,0

7,3

Västerås

8,8

8,3

9,3

15,7

7,2

5,8

21,2

24,6

8,7

4,9

Hallstahammar

9,2

8,9

9,4

18,2

6,5

6,2

25,0

24,0

7,2

5,1

Köping

10,4

10,0

10,9

19,5

6,2

6,7

27,9

28,0

7,9

6,5

Kungsör

10,7

9,3

11,9

22,4

6,8

6,1

37,3

27,0

7,8

8,0

Norberg

11,4

9,4

13,2

25,6

5,5

6,8

45,4

30,1

7,4

7,6

Arboga

11,6

11,0

12,2

19,8

8,1

7,8

38,7

29,6

10,1

6,8

Fagersta

13,4

12,3

14,3

24,8

6,4

6,2

37,9

34,6

8,7

11,3

Länet

9,4

8,9

9,9

17,9

6,6

6,1

24,6

25,2

8,3

5,5

Riket

8,0

7,3

8,6

14,5

6,2

5,3

21,0

20,1

7,4

5,1

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: Johnér 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,
telefon 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 december 2015.
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