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Sammanfattning
Den västsvenska konjunkturen förstärks
Arbetsförmedlingens prognosundersökning visar på en optimism på bred front i hela näringslivet i Västra Götalands län, vilket förväntas leda till ökad sysselsättning bland länets
arbetsgivare. Undersökningen visar att företag inom samtliga branscher är betydligt mer
positiva om framtidsutsikterna jämfört med tidigare. Det är företagen inom byggsektorn
som har störst optimism inför marknadsutvecklingen, följt av företag i den privata tjänstesektorn. Utvecklingen inom industrin har förstärkts successivt under hela året. Av Arbetsförmedlingens prognosundersökning framgår att den västsvenska industrin är betydligt
mer positiv än industrin i riket generellt. Rekryteringsbehoven inom offentlig sektor ökar,
samtidigt är bristen på utbildad och kvalificerad personal som mest påtaglig just där.
Störst påverkan på arbetsmarknaden fram till slutet av 2016, men framförallt på lite längre
sikt är de stora flyktingströmmarna till Sverige. Fram till slutet av september 2015 hade
befolkningen i Västra Götalands län ökat med närmare 5 100 personer, varav mer än hälften utgjordes av inflyttning från utlandet. Den stora ökningen av asylsökande ger i det korta
perspektivet en ökad efterfrågan på arbetskraft inom offentlig sektor, men också i förlängningen i privat sektor. Den stora befolkningsökningen kommer att öka den redan ansträngda bostadsbristen i tillväxtregioner. Satsningar på infrastruktur och husbyggande
blir mer akut. Flyktingmottagandet förväntas leda till en högre BNP-tillväxt kommande år,
framför allt genom ökade kostnader för offentlig sektor. Den förändrade demografin, med
en minskning av inrikes födda i arbetsför ålder, som nu kompenseras av nyanlända är långsiktigt mycket positiv. Om integrationen av de nyanlända kan förbättras leder den ökade
befolkningen till högre tillväxt, ökad sysselsättning och lägre arbetslöshet både i det korta
och långa perspektivet. Framför allt ger det förutsättningar att bibehålla nuvarande nivå på
välfärden i Sverige.

Sysselsättningsutvecklingen i länet är god även under 2016
Det goda arbetsmarknadsläget påverkar sysselsättningen positivt med ökad sysselsättning.
Bedömningen är att antalet sysselsatta i länet kommer att öka både under 2015 och 2016.
Sysselsättningsprognosen för åren 2015 och 2016 är en ökning med 20 000 personer, varav
9 000 personer 2015 och 11 000 personer 2016. Sett i ett riksperspektiv har länet en stark
arbetsmarknad, vilket till stor del beror på att Göteborgsregionen har god tillväxt. En stor
del av de nya arbetstillfällena kommer inom offentlig och privat tjänstesektor. Även om
bygg- och anläggningsbranschen går på högvarv utgör sysselsättningsökningen där inte så
stor andel av den totala ökningen. Industrin i Västra Götaland förväntas få en något ökad
sysselsättning, även om den ökade produktionen inom industrin i första hand leder till
ökad sysselsättning inom privat tjänstesektor.
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Arbetslösheten i länet fortsätter att minska under 2015 och 2016
Under 2015 har arbetslösheten i länet fortsatt att minska, men med en något avtagande
takt. På grund av de stora flyktingströmmarna görs nu bedömningen att minskningstakten
avtar ytterligare under 2016. I slutet av 2014 var 60 000 personer inskrivna som arbetslösa
i Västra Götalands län. Motsvarande siffra 2015 bedöms bli 57 500, en minskning med 4,3
procent. Även om konjunkturen förstärks är bedömningen att arbetslösheten sista kvartalet 2016 hamnar på 57 000 personer, vilket motsvarar en minskning med ytterligare 0,9
procent. Att arbetslösheten inte minskar mer, trots ökningen i sysselsatta beror på en större
arbetskraft till stor del beroende på ökad nettoinvandring.

Fortsatt stora utmaningar på länets arbetsmarknad
Utmaningarna på arbetsmarknaden i Västra Götalands län är fortsatt stora. Länets arbetsmarknad har i en rad rapporter från Arbetsförmedlingen beskrivits som tudelad. Det finns
en stark efterfrågan på personer med särskilda yrkeskompetenser hos de arbetsgivare som
har rekryteringsbehov, men den efterfrågade kompetensen går inte alltid att hitta bland de
inskrivna arbetslösa. En starkare konjunktur där arbetsmarknaden ställer allt hårdare krav
på utbildning och yrkeserfarenhet ger den något paradoxala situationen att arbetsgivare
inte finner den kompetens de efterfrågar samtidigt som många personer är arbetslösa. Brist
på arbetskraft riskerar att hämma sysselsättningsutvecklingen och bromsa tillväxt och välfärdens finansiering. Bristsituationer finns inom en rad yrkesområden, exempelvis inom
teknik och data, bygg och anläggning och för många yrken inom offentlig verksamhet.
Arbetsmarknadspolitikens utmaningar att sänka arbetslösheten är stora även i en starkare
konjunktur. Med en relativt hög arbetslöshet kommer konkurrensen om många av de
lediga jobben att vara stor. De som har svårare att hitta ett arbete har en fortsatt tuff situation, med stor risk att hamna i långa tider av arbetslöshet. Det är personer med högst
förgymnasial utbildning, personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, arbetslösa personer i åldern 55-64 år, samt utomeuropeiskt födda personer som
är identifierade som de grupper som i genomsnitt har en särskilt utsatt situation på arbetsmarknaden. Det är mycket viktigt att stärka individer inom dessa grupper för att öka deras
möjligheter att komma ut i arbete.
De senaste årens höga nettoinvandring har ökat arbetskraftens storlek och påverkat sysselsättningsutvecklingen positivt i länet. Detta har lindrat den befarade effekten som en åldrande befolkning har på försörjningskvoten.1 Den har också bidragit till att gruppen utomeuropeiskt födda har vuxit mest bland de inskrivna arbetslösa. En växande del av länets
arbetslösa är födda utanför Europas gränser. Gruppen är långt ifrån homogen och för att
säkerställa en väl fungerande integration av dessa personer ställs stora krav på arbetsmarknadspolitiken. Verkningsfulla instrument för att matcha kompetensen hos denna grupp
med framtidens efterfrågan på arbetsmarknaden måste tas fram.
1 Kvoten mellan personer i arbete och befolkningen, vilket beskriver hur många personer förutom sig själv en
person skall försörja i samhället totalt.
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Konjunkturläget i Västra Götalands län
Svensk ekonomi i ett internationellt perspektiv
Den svenska ekonomin har under en tid karaktäriseras av att den inhemska efterfrågan och
den privata konsumtionen har drivit den svenska ekonomin. Exporten har däremot varit
mer dämpad. Även fortsättningsvis kommer de svenska hushållens köpkraft att vara stark,
men bedömningen är att den internationella ekonomin kommer att förstärkas successivt,
vilket gynnar den svenska exportsektorn.
Den internationella omvärldsbilden präglas till stor del av att USA uppvisar en ekonomisk
styrka och drar upp den globala tillväxten. Utvecklingen i tillväxtekonomierna går däremot
trögt. En ljusning i den europeiska ekonomin ger positiva bidrag till omvärldsekonomin
och det är fortfarande Tyskland som fungerar som Europas draglok. Även om Greklandskrisen har fortsatt att påverka utvecklingen inom EU ser utvecklingen betydligt ljusare ut i
länder som Spanien, Italien och till viss del Frankrike. Den geopolitiska oron i östra Europa
påverkar indirekt den svenska ekonomin och då främst genom att Finland berörs av detta,
medan de Baltiska staterna har lyckats behålla en medelgod utveckling.
I närområdet uppvisar Norge och Danmark olika utvecklingar. Den norska ekonomin har
försvagats gradvis, vilket är relaterat till det låga oljepriset. Nedgången som tidigare endast
berörde oljeindustrin har under hösten börjat sprida sig till andra delar av ekonomin, med
lägre efterfrågan på arbetskraft som följd och allt mer återhållsamma hushåll. Danmark
uppvisar däremot en mer positiv utveckling. Svensk export går till stor del till Europa, vilket
gör att utvecklingen i riket får en positiv skjuts av utvecklingen i vår omvärld.
Bedömningen är att den internationella konjunkturen förstärks under både 2015 och 2016.
Detta påverkar den starkt exportinriktade svenska ekonomin positivt och ger en skjuts även
på den svenska arbetsmarknaden.

Framtidsoptimism hos länets arbetsgivare
Arbetsgivarna i Västra Götalands län ger uttryck för ett positivt marknadsläge i Arbetsförmedlingens intervjuundersökning. En stor del av länets privata företag gör bedömningen
att de möter en ökad efterfrågan på varor och tjänster det närmaste året. Få företag tror på
en försämring under samma tidshorisont.
Den konjunkturindikator som räknas fram utifrån Arbetsförmedlingens intervjuundersökning återfinns i diagramform nedan. Nivåerna i diagrammet ska utläsas som att värden
över 100 är godare konjunktur än det historiska genomsnittet. Ett värde under 100 är däremot en indikation på att ekonomin är svagare än normalt. Den konjunkturförstärkning
som började lite svagt våren 2014 har fortsatt i allt starkare takt sedan dess. Höstens undersökning visar på en klar förstärkning av konjunkturen jämfört med för ett år sedan.
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Arbetsförmedlingens konjunkturindikator för näringslivet, Västra Götalands län, 2007-20152
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Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar

Den positiva bilden av marknadsefterfrågan avspeglas på bred front i alla stora branscher
det närmaste halvåret. Starkast optimism uppvisar byggverksamheten i länet, men även
länets privata tjänsteföretag utstrålar framtidsoptimism och en tro på ökad efterfrågan. Arbetsgivarna inom länets industri har sedan våren 2014 varit mer optimistiska om marknadsutvecklingen än industriföretag generellt i riket. Något som håller i sig även i höstmätningen 2015. Även om framtidsförväntningarna är något svagare inom industrin än i övriga
branscher, är det fler företag som bedömer att de kommer att möta en ökad efterfrågan än
tvärtom även inom industrin i Västra Götaland.
Västra Götalands län är ett stort och diversifierat område med delvis olika näringsstruktur
i länets olika delregioner. Trots detta uppvisar arbetsgivarna inom alla de fyra delregionerna (Göteborgsregionen, Sjuhärad, Skaraborg och Fyrbodal) överlag en optimistisk syn på
framtiden. I nedanstående diagram återfinns de delregionala resultaten av Arbetsförmedlingens intervjuundersökning och då efterfrågeutvecklingen ett halvår bakåt i tiden,
samt framåtblickande de kommande två halvåren.3 Samtliga delregioner har optimistiska
företag som tror på en ökad efterfrågan i halvårsperspektivet. Därefter bedömer de att konjunkturen ska ge dem en stark efterfrågan även under senare delen av 2016.

För information om Arbetsförmedlingens konjunkturindikator, se bilaga 2.
Nivån på staplarna visar skillnaden mellan andelen företag som bedömer att efterfrågan på deras varor och tjänster kommer att öka och andelen som tror på minskad efterfrågan, så kallade nettotal. Arbetsgivarna har också
möjlighet att uppge oförändrad efterfrågan. Siffran kan alltså variera mellan +100 och -100.
2
3
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Företagen i Göteborgsregionen uppvisar en något högre optimism än de övriga regionerna
i båda de framåtblickande tidsperioderna. Något svagare optimism märks särskilt i Skaraborg och Sjuhärad det kommande halvåret. När det gäller företagens bedömning på 6-12
månaders sikt är det egentligen endast företagen i Sjuhärad som inte är lika optimistiska.
Viktigt att påpeka i detta sammanhang är att dessa index mäter företagens bedömning av
efterfrågan på deras varor och tjänster, vilket inte nödvändigtvis behöver motsvara deras
planer på att anställa.

Marknadsefterfrågan i den privata sektorn per delregion. Andel av arbetsställen som bedömer ökning av
efterfrågan på varor och tjänster minus andel av arbetsställen som bedömer minskning (nettotal)
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Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökning

Det finns andra indikatorer som visar på ett positivt konjunkturläge och en förstärkning av
arbetsmarknaden i länet. Antalet lediga platser som har anmälts till Arbetsförmedlingen
ligger på en hög nivå under år 2015, vilket även gäller den plats- och vakansstatistik som
SCB svarar för. Antalet personer som berörts av varsel i Västra Götaland är också relativt
lågt hittills i år. Dessutom har antalet inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen i länet
minskat successivt under en längre tid.
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Prognos över sysselsättning och arbetslöshet
Antalet sysselsatta fortsätter att öka även under 2016
Sysselsättningen i Västra Götalands län har enligt tillgänglig statistik utvecklats positivt
under 2015. SCB:s kortperiodiska sysselsättningsstatistik från företag (KS) visar att antalet
sysselsatta i länet uppgick till 767 000 personer i slutet av tredje kvartalet 2015. 4 Det innebär en ökning med 3,4 procent på ett års sikt. Felmarginalen i denna statistik är dock relativt stor, vilket innebär att osäkerheten i siffrorna är stor på länsnivå.
Att konjunkturen i Västra Götaland befinner sig i en relativt stark och mer mogen fas råder
det dock ganska stor enighet om. Den positiva utvecklingen på arbetsmarknaden i länet
väntas fortgå under prognosperioden. Den gradvisa stabiliseringen av den internationella
ekonomin i kombination med köpstarka hushåll och relativt goda efterfrågeförväntningar
innebär att en successiv ökning av sysselsättningen med omkring 9 000 personer till slutet
på 2015, och med ytterligare 11 000 personer till slutet av år 2016. Antalet förvärvsarbetande (16-64 år) förväntas därmed uppgå till närmare 778 000 personer i slutet på 2016. 5
Förvärvsarbetande 16-64 år i Västra Götalands län, 2004-2016, prognos 2015 och 2016
Antal
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Källa: SCB (RAMS) och Arbetsförmedlingen

4 Antalet anställda totalt vid mättillfället avser personer (inklusive deltids- och visstidsanställda) som var anställda en angiven dag under undersökningsperioden. Här ingår inte egna företagare, vilket är en stor skillnad i
jämförelse med RAMS.
5 Sysselsatta avser förvärvsarbetande dagbefolkning, 16-64 år i november respektive år enligt Statistiska centralbyråns registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (SCB/RAMS).
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Sysselsättningsutvecklingen varierar dock mellan olika näringsgrenar. Den tidigare
nämnda KS-statistiken visar på att sysselsättningen ökar inom alla sektorer, men svagast
inom landstingssektorn. Inom det privata näringslivet ökar sysselsättningen både inom
den privata tjänstesektorn och industrin, men betydligt svagare inom industrin. En mer
detaljerad redogörelse av läget inom respektive näringsgren återfinns under kapitlet
Näringsgrenar och yrken nedan.

Arbetslösheten minskar i Västra Götalands län 2016
Arbetslösheten i länet bedöms minska till en nivå på omkring 57 000 personer till slutet av
2016, vilket kan jämföras med 60 000 inskrivna arbetslösa i slutet av år 2014.
Nedgången i antalet inskrivna arbetslösa har varit stark under både 2014 och 2015. Som
månadsgenomsnitt för fjärde kvartalet 2015 bedöms antalet inskrivna arbetslösa landa på
omkring 57 500 personer vilket innebär en minskning med närmare 1 500 personer jämfört med fjärde kvartalet 2014. Räknat som andel av den registerbaserade arbetskraften
(16-64 år) motsvarar detta en arbetslöshetsnivå på omkring 7,1 procent. Till slutet på 2016
bedöms antalet inskrivna arbetslösa minska med ytterligare 500 personer till en nivå på
omkring 57 000 personer, vilket innebär en relativ arbetslöshet (16-64 år) på 6,9 procent.
Inskrivna arbetslösa 16-64 år i Västra Götalands län kvartal 4, 2004-2016, prognos för 2015 och 2016
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Källa: Arbetsförmedlingen

Även om arbetslösheten minskar i god takt så ökar inflödet mer än tidigare på grund av
många nyanlända. Den ökning som skett under 2015 kommer att fortsätta under 2016 och
förväntas öka under 2017. Inflödet beror på de stora antalet asylsökande till Sverige och
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Migrationsverkets handläggningstider gör att de som har kommit till Sverige under hösten
2015 beräknas att få besked om uppehållstillstånd under första kvartalet 2017.

Stora regionala skillnader
Från flera perspektiv kan landets arbetsmarknad beskrivas som tudelad. Ett av dessa perspektiv är det geografiska där de regionala arbetsmarknaderna uppvisar olika framtidsoptimism. Den förväntade sysselsättningsutvecklingen kommer att vara starkast i storstadslänen och i Uppsala län och Östergötlands län under prognosperioden. Västra Götalands län kommer att vara bland länen med högst sysselsättningstillväxt. Även arbetslöshetsnivåerna skiljer sig mellan länen, vilket kommer att vara fallet även framöver. Vid utgången av 2016 kommer Västra Götalands län fortsatt att ha en något lägre arbetslöshet än
riksgenomsnittet.

Förväntad procentuell sysselsättningsförändring

Inskrivna arbetslösa 16-64 år som andel av regis-

(16-64 år) mellan kvartal 4 2015 och kvartal 4 2016

terbaserad arbetskraft, prognos kvartal 4 2016
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Näringsgrenar och yrken
Näringsstrukturen i Västra Götalands län
Det enklaste sättet att karaktärisera Västra Götalands län är att det är ett Sverige i miniatyr.
På länets arbetsmarknad finns de flesta näringsgrenar och yrken som är representerade i
landet. Näringslivet är diversifierat med en mångfald av verksamheter. I länet finns både
storstäder och glesbygd, det finns en stark gränshandel, en utbredd turism och en stark
industristruktur. Genom att länet är stort och delvis tättbefolkat finns också en utbredd
tjänstesektor som servar en växande befolkning med såväl privata som offentliga tjänster.
Tjänstesektorn är också intimt samverkande med länets industri.

Industri
Arbetsförmedlingens undersökning visar på en större optimism bland de västsvenska industriföretagen än i riket generellt. Vidare visar undersökningen att västsvenska industriföretag har upplevt en relativt god utveckling av marknadsefterfrågan de senaste halvåret,
samtidigt tror företagen att efterfrågan kommer att öka de kommande sex månaderna. Senare under 2016 förväntar sig företagen en riktigt god utveckling av efterfrågan på sina
produkter. Kapacitetsutnyttjandet har ökat något, men ligger fortfarande förhållandevis
lågt, vilket tyder på att företagen inom industrin i Västra Götalands län kan öka sin produktion utan att behöva öka antalet anställda. Resultaten tyder också på att sysselsättningen inte kommer att öka nämnvärt inom industrin under 2015, men däremot är det
betydligt fler företag som tror att de kommer att öka sysselsättningen under 2016.
Förväntningsläget inom industrin för kommande sex månader, Västra Götalands län, 2007-2015
Nettotal
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Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar
Säsongrensade data, trendvärden
Anm. Nettotalen beräknas som andel arbetsställen som bedömer att efterfrågan på deras varor/tjänster kommer
att öka under kommande sex månader minus andel arbetsställen som bedömer att efterfrågan kommer att
minska. Den heldragna linjen i diagrammet är medelvärdet av nettotalen för länet enligt Arbetsförmedlingens
intervjuundersökningar våren 2007 – hösten 2015.
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Konjunkturinstitutets barometerindikator har stigit under ett antal månader och visar på
att läget i den svenska industrin är betydligt starkare än normalt. Undersökningen tyder på
att det är företag inom läkemedels- och motorfordons- och elektronikindustrin som är mest
optimistiska, samt att företag inom läkemedels- och övrig trävaruindustri som tror på de
största ökningarna av personal. Inköpschefsindex har legat i tillväxtzonen för industrin sedan två och ett halvt år tillbaka. Höstens mätningar tyder på en stabil utveckling, med
ökande faktisk såväl som planerad produktion. Statistik från SCB, visar också på en stark
utveckling av industriproduktionen under hösten. Det låga oljepriset och den låga räntan
är också något som gynnar utvecklingen och investeringsviljan inom industrin.
För de olika delregionerna i länet ser läget lite olika ut. Industrin i Göteborgsregionen andas optimism och det är just där de mest positiva industriföretagen i länet återfinns. Försäljningen av personbilar förväntas slå rekord under 2015. Fordonsindustrin och dess underleverantörer ser mycket ljust på framtiden. Detta får även positiva effekter på både efterfrågan och sysselsättning även i den privata tjänstesektorn i Göteborg. Tekniska konsultföretag och it-företag som jobbar mot fordonsindustrin går mycket bra.
I Fyrbodal befinner sig vissa grenar av industrin fortfarande i en återhämtningsfas, men
både utveckling och produktion ökar successivt, vilket leder till en ökad efterfrågan på personal. Företag inom både betong och trätillverkning ser en ökning tack vare den allt kraftigare efterfrågan från bygg- och anläggningsbranschen. Även delar av livsmedelsindustrin
går bra. I Skaraborg är bilden något mer positiv än under vårmätningen. Företag inom exempelvis trä- och livsmedelstillverkning ser positivt på framtiden, men har inga planer på
att öka personalstyrkan i nämnvärd omfattning. I Sjuhärad är företagen svagt positiva i
höstens mätning. Där tror man på en i princip oförändrad utveckling det kommande året.
20 procent av landets industrisysselsatta återfinns i Västra Götalands län. Antalet förvärvsarbetande i åldern 16-64 år uppgår till närmare 122 000 i länet, varav mer än 50 procent
arbetar i Göteborgsregionen. Industrin i Västra Götalands län är diversifierad, men ur ett
nationellt perspektiv har verkstadsindustrin sitt starkaste fäste här. Av de industrisysselsatta i länet arbetar hela 54 procent inom verkstadsindustrin och den allra största grenen
utgörs av fordons-/transportmedelsindustrin.
Inom länets delregioner finns ett mer eller mindre tydligt mönster i strukturen. Sjuhäradsbygden förknippas ofta med textilindustrin, eftersom över 20 procent av landets sysselsatta
inom textilindustrin återfinns där.6 Maskinindustrin har dock störst andel sysselsatta även
i Sjuhärad. Trävaruindustri, men också gummi- och plasttillverkning finns i märkbar omfattning.
I Göteborgsregionen finns flera stora industrigrenar representerade där fordonsindustrin
med underleverantörer och övrig verkstadsindustri utgör en viktig del. Under 2014 stod

6 Ur ett historiskt perspektiv utgör denna industrigren en mycket liten andel av antalet anställda inom industrin
totalt.
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fordonsindustrin för ungefär 40 procent av den totala varuexporten från Göteborgsregionen.7 Andra viktiga delar är läkemedelsindustrin och den kemiska industrin. Den petrokemiska industrin är stor längs Bohuskusten. I Fyrbodal arbetar också en stor andel av länets sysselsatta inom stål- och metallverk. Annars utgör fortfarande fordonsindustrin en
stor del av delregionens industrisysselsatta. I Skaraborg sysselsätter fordonsindustrin och
livsmedelsindustrin en stor andel av delregionens sysselsatta.
I Västra Götalands län uppgår andelen av de förvärvsarbetande i åldern 16-64 år som arbetar inom industrin till 16 procent. Av länets fyra delregioner är det Skaraborg följt av Sjuhärad som har högst andel industrisysselsatta på 23 respektive 18 procent. I Fyrbodal och
Göteborgsregionen uppgår motsvarande siffra till 14 procent.
Länets kommuner är i olika grad beroende av sin industri och i nedanstående diagram återfinns kommunerna efter deras andel industrijobb. Störst andel arbetstillfällen inom industrin har de industritunga kommunerna Götene, Tranemo, Herrljunga, Vårgårda och Vara.
Arbetsmarknaderna i dessa kommuner påverkas starkt av industrikonjunkturen. Beroende
på om industrin är export- eller hemmamarknadsinriktade, är de olika känsliga för konjunkturella svängningar och världsekonomins påverkan.
Andel förvärvsarbetande inom industrin per kommun i Västra Götalands län 2013
Procent
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Anm. Andel av den förvärvsarbetande dagbefolkningen (16-64 år) i respektive kommun som är verksam inom
industrin, enligt RAMS 2013.

Inte oväntat är maskiningenjörer och maskintekniker den största yrkesgruppen inom industrin i Västra Götalands län. Det är också en manligt dominerad yrkesgrupp där andelen
kvinnor endast uppgår till 13 procent. Gruppen maskinoperatörer och montörer är en an-

7 Historiskt sett har fordonsindustrin stått för runt 50 procent av varuexporten från Göteborgsregionen. 2014 års
siffra indikerar alltså en minskad dominans av denna industrigren.
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nan stor yrkesgrupp. I den gruppen utgörs kvinnorna av 26 procent. Motorfordonsmekaniker och reparatörer är en annan stor grupp, där är andelen kvinnor endast tre procent.
Civilingenjörer med inriktning maskin är också en stor yrkesgrupp (18 % kvinnor). Företagssäljare (29 % kvinnor), kontorspersonal (79 % kvinnor), samt systemerare och programmerare (20 % kvinnor) utgör också mycket stora yrkesgrupper inom industrin. 46 %
av rikets fordonsmontörer arbetar inom industrin i Västra Götalands län.

Jobbmöjligheter inom industrin
Även om efterfrågan på länets industriprodukter förväntas öka under prognosperioden
präglas utvecklingen alltjämt av vikande sysselsättningstal. Det beror på rationaliseringar
genom teknisk utveckling och en överflyttning av personal till tjänstesektorn. Generationsväxlingen inom delar av länets industri är dock pågående, så det finns ett ständigt rekryteringsbehov. Många gymnasieskolor runt om i länet har nära samarbete med industrier på
orten, vilket ofta är mycket gynnsamt både för arbetsgivare men också för möjligheterna
för ungdomar att snabbt komma ut i arbete efter avslutat utbildning. Det finns dessutom
en rad utbildningar på yrkeshögskolan med olika industriinriktningar som ofta leder direkt
till arbete efter slutförd utbildning.
Utvecklingen inom industrin kännetecknas av allt högre krav på tekniskt kunnande och
inslag av datorprogrammering. Datakunskaper ses ofta som en självklarhet på dagens arbetsmarknad. Det är i första hand de enklare montörs- och maskinoperatörsyrkena som
minskar. De okvalificerade jobben inom industrin finns inte längre kvar. Yrkesskickliga
personer med flera kompetenser och traditionell hantverksskicklighet är däremot hett eftertraktad kompetens i branschen. En person som till exempel är svetsare och plåtslagare
är högt värderad arbetskraft hos många arbetsgivare i länet. Suget efter ingenjörer och tekniker samt civilingenjörer är ett ständigt återkommande tema i arbetsförmedlingens prognoser och äger sin giltighet även denna gång.

Yrkesgrupper inom industrin med goda jobbmöjligheter
Bristen på arbetskraft inom industrin är generellt sett låga, även om de har ökat på ett års
sikt. Det är främst på tjänstemannasidan som arbetsgivarna har svårt att hitta arbetskraft.
Företagssäljare med teknisk kompetens, civilingenjörer samt tekniker och ingenjörer av
olika slag med erfarenhet, och även arbetsledare och projektledare är stora bristyrken. Det
råder även stor efterfrågan på exempelvis industrielektriker, CNC-operatörer, underhållstekniker, tunnplåtslagare, verkstadsmekaniker, fordonsmekaniker, verktygsmakare, svetsare, glasskärare, samt drift- och underhållstekniker. Flera av dessa yrkeskategorier har i
regel så stark efterfrågan att de kan ses som bristyrken.

Yrkesgrupper inom industrin med hårdare konkurrens om jobben
Den tekniska utvecklingen inom industrin har pågått under en lång period och de enklare
jobben inom industrin är i princip helt borta. Konkurrensen om de relativt få montörs- och
maskinoperatörsjobben inom olika inriktningar är stor. För att vara riktigt eftertraktad
inom industrin efterfrågas ofta en kompetensprofil som präglas av multikompetens där
egenskaper från mer än en traditionell yrkeskategori innefattas.
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Byggverksamhet
Byggkonjunkturen i Västsverige har förstärkts gradvis under året. Det har lett till en sjunkande arbetslöshet och ökad sysselsättning. Arbetsförmedlingens intervjuundersökning visar att företagen inom byggsektorn i Västra Götaland är mer positiva än på mycket länge.
Länets företag är också mer positiva än i riket generellt. Även konjunkturinstitutets barometerindikator pekar på en stark utveckling inom bygg- och anläggning, med ett värde
långt starkare än det historiska snittet. I Göteborgsregionen utgör projekten inom Västsvenska paketet en betydande del av pågående och kommande projekt inom anläggningsbranschen. Dessa projekt planeras att avslutas under 2029, vilket gör att efterfrågan på
arbetskraft på anläggningssidan kommer att hålla i sig en lång tid framöver, om än i lite
olika omfattning beroende på när de olika projekten startar och slutar.
Förväntningsläget inom byggverksamhet för kommande sex månader, Västra Götalands län, 2007-2015
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Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar
Säsongrensade data, trendvärden

Även byggandet av kommersiella lokaler har ökat. Hushållens goda ekonomiska läge är en
av drivkrafterna bakom den goda utvecklingen inom byggsektorn. Under 2014 ökade bostadsbyggandet i länet såväl som i riket och denna trend fortsätter under 2015 och 2016.
Göteborgs kommun har som avsikt att öka sin befolkning med upp till 150 000 personer
fram till 2035. För att klara av detta behövs det byggas i snitt 3 000 nya bostäder per år
fram till dess. Hittills under 2000-talet har det byggts högst 2 500 bostäder som mest. Utöver detta finns ett stort renoveringsbehov av miljonprogrammen, vilket torde hålla uppe
även efterfrågan på arbetskraft inom bygg en lång tid framöver.
När det gäller bostadsbyggandet är det främst bostadsrätter som byggs. Utanför de större
städerna i länet utgör dock fortfarande ROT-uppdragen en stor del av verksamheten. När
de förändrade avdragsreglerna träder i kraft efter årsskiftet väntas en viss nedgång i dessa
uppdrag. I Stockholmsområdet påbörjades det betydligt fler bostadsprojekt under 2014 än
i Göteborgsregionen, visar byggstatistik från SCB. I Göteborgsregionen är efterfrågan mer
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styrd av världsmarknadsläget än i till exempel Stockholm. Detta har bidragit till att byggprojekten inte har startat i lika stor utsträckning här som i Stockholmsregionen.
Bostadsbristen är påtaglig i de flesta städer och större orter i länet, vilket gör att dynamiken
på bostadsmarknaden blir trög. Detta får i sin tur konsekvenser också för arbetsmarknaden. I Göteborg är det dessutom brist på industri- och kontorslokaler, vilket också hämmar utvecklingen. Den ökande efterfrågan på nya bostäder tros plana ut om amorteringskrav på bolån blir en realitet och inkomstskatter höjs. Minskade möjligheter till ränteavdrag är också en hämmande faktor för efterfrågan på nya bostäder om det genomförs.
Det arbetar närmare 50 000 personer inom byggsektorn i Västra Götalands län. Det motsvarar drygt 6,5 procent av de förvärvsarbetande i länet. Även när det gäller byggbranschen
har länets kommuner olika stor andel förvärvsarbetande, vilka illustreras i nedanstående
diagram. Närmare 80 procent av de anställda inom branschen arbetar som hantverkare,
medan resterande delen arbetar som tjänstemän. Den största yrkesgruppen i branschen är
byggnadsträarbetare, följt av byggnadsingenjörer och installationselektriker. Det är en
starkt mansdominerad bransch där endast 5,5 procent utgörs av kvinnor. Det är yrkesgruppen civilingenjörer inom bygg och anläggning som har absolut störst andel kvinnor med
närmare 26 procent. Därefter kommer byggnadsingenjörer och byggnadstekniker (drygt 16
procent), följt av möbelsnickare (10 procent). Isoleringsmontör (0,3 procent) följt av byggnadsträarbetare (0,8 procent) och VVS-montör (0,9 procent) har minst andel kvinnor.
Andel förvärvsarbetande inom byggverksamhet per kommun i Västra Götalands län 2013
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Anm. Andel av den förvärvsarbetande dagbefolkningen (16-64 år) i respektive kommun som är verksam inom
byggverksamhet, enligt RAMS 2013.
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Jobbmöjligheter inom byggbranschen
Det råder en stor obalans mellan utbud och efterfrågan på arbetskraft inom bygg och anläggning. Utbildningssystemet lyckas inte att tillgodose arbetsmarknaden med alla hantverksinriktningar som behövs. Bristen på erfarna ingenjörer och tekniker inom bygg och
anläggning är samtidigt så påtaglig att företagen inte klarar av att anställa och introducera
nyutexaminerad personal i den omfattning som behövs. Bristen på arbetskraft ligger kvar
på samma nivå som för ett år sedan och det är drygt 31 procent av företagen som påtalar en
svårighet att rekrytera kompetent personal.

Yrkesgrupper inom byggbranschen med goda jobbmöjligheter
Bristen på hantverkare är mest påtaglig inom yrken som murare, byggnadsplåtslagare,
ställningsbyggare, kranförare, tekniska isolerare, samt byggnads- och ventilationsplåtslagare. Även på tjänstemannasidan är rekryteringsproblemen kännbara för länets företag.
Bristen på erfarna civil- och byggnadsingenjörer, platschefer, anbudsingenjörer (kalkylatorer), VVS-ingenjörer, samt entreprenadingenjörer är påtaglig. Ingenjörer inom hydrooch geoteknik till de stora anläggningsprojekten i Göteborgsregionen saknas också.

Yrkesgrupper inom bygg med hårdare konkurrens om jobben
De flesta elever som går ut byggprogrammet på gymnasiet väljer att inrikta sig mot byggnadssnickare eller installationselektriker. Efterfrågan på dessa hantverkare har förvisso
ökat det senaste året, men inte i lika stor utsträckning som det fylls på med utbildad arbetskraft. Branschen har svårt att skapa lärlingsplatser i den omfattning som skulle behövas för
att ersätta de fullbetalda elektriker som går i pension inom en tioårsperiod. Det gör att
många av de som går ut byggprogrammet med dessa inriktningar går som arbetslösa lärlingar eller börjar arbeta inom andra områden. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är
detta inte optimalt då det finns ett stort behov av andra hantverkare inom bygg samt andra
närliggande yrkesgrupper som exempelvis distributionselektriker och teletekniker.

Privata tjänster
Den privata tjänstesektorn fortsätter att växa i länet. Arbetsförmedlingens undersökning
visar att efterfrågan har gått i en positiv riktning de senaste åren. Utvecklingen är starkare
än det historiska snittet i länet, men företagen är inte fullt så positiva som tjänsteföretagen
i riket generellt. SCB:s tjänsteproduktionsindex har ökat under året. I september var det
produktionen inom telekommunikation följt av motorhandel som ökade absolut mest men
även parti- och detaljhandel gick bra liksom uthyrnings- och resetjänster. Konjunkturinstitutets barometerindikator för tjänstenäringarna visar även den ett starkare läge än normalt, om än inte lika starkt som bygg-och anläggning eller industrin. För detaljhandeln är
indikatorn mycket starkare än normalt. Julhandeln förväntas även detta år att slå försäljningsrekord. Inköpschefsindex för tjänstesektorn har legat i tillväxtzonen i närmare två år.
Oktobermätningen indikerar att framtidsutsikterna är goda och anställningsbehoven ökar.
Detta är ytterligare ett tecken på ett stabilt läge för tjänstenäringarna. Exporten av tjänster
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tar fart samtidigt som efterfrågan på företagstjänster växer i riket när till exempel byggbranschen växer. De allt mer positiva utsikterna för industrin gör att företag som säljer
tjänster till andra företag även kommer få en ökad efterfrågan.
I diagrammet nedan återfinns tjänstesektorns förväntningar på det kommande årets efterfrågeutveckling. En majoritet av företagen bedömer att efterfrågan på deras tjänster kommer att öka under det närmaste halvåret. Förväntningarna har ökat successivt sedan den
djupa dippen hösten 2012 och ligger nu märkbart över det historiska genomsnittet. Jämfört
med för ett år sedan har alla delsegment inom tjänstesektorn upplevt en mer positiv utveckling under det senaste halvåret än motsvarande period 2014. Undantaget är företag
inom segmentet information och kommunikation som dock har haft en mycket positiv utveckling under lång tid. När det gäller utsikterna det kommande året är företagen mycket
positiva i höstens undersökning. Det är bara företag inom hotell- och restaurang som inte
tror att efterfrågan det kommande halvåret kommer att vara mer positiv. Dessa företag är
däremot de som är mest positiva om efterfrågeutvecklingen de därpå följande sex till tolv
månaderna. Jämfört med höstmätningen 2014 är det endast företag inom hotell- och restaurang samt personliga och kulturella tjänster som inte är lika positiva i sin syn på den
framtida efterfrågeutvecklingen.
Förväntningsläget inom privata tjänster för kommande sex månader, Västra Götalands län, 2007- hösten
2015
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Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar
Säsongrensade data, trendvärden
Anm. Nettotalen beräknas som andel arbetsställen som bedömer att efterfrågan på deras varor/tjänster kommer
att öka under kommande sex månader minus andel arbetsställen som bedömer att efterfrågan kommer att
minska. Den heldragna linjen i diagrammet är medelvärdet av nettotalen för länet enligt Arbetsförmedlingens
intervjuundersökningar 2007 – våren 2015.

Den samlade bedömningen är att sysselsättningen kommer att öka inom de privata tjänstenäringarna fram till 2016. Sektorn är dock inte längre ensamt draglok i sysselsättningsutvecklingen utan får god hjälp av den offentliga tjänstesektorn.
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Bransch och yrkesstruktur
I Västra Götalands län arbetar det närmare 325 000 personer inom den privata tjänstesektorn. Det motsvarar 43 procent av de förvärvsarbetande i åldern 16-64 år. Stockholms län
har en betydligt högre andel anställda inom den privata tjänstesektorn och även Skåne har
något större andel. Handeln följt av företagstjänster utgör de två största branscherna inom
sektorn i länet. Företagstjänster, transport samt information och kommunikation har fler
anställda i Göteborgsregionen än övriga delregioner i länet.
Den privata tjänstesektorn har under en längre period varit sysselsättningsmotorn i svensk
ekonomi. Sektorn är bred och rymmer många näringar, exempelvis handel, transport, hotell och restaurang, finansiell verksamhet och företagstjänster. Även personliga och kulturella tjänster ingår. Delar av den privata tjänstesektorns tillväxt är kopplad till industrins
utveckling. Verksamheter som tidigare återfanns inom industrisektorn har i många fall avknoppats eller outsourcats till företag som tillhör tjänstesektorn. Företag köper också allt
oftare tjänster av varandra, och i ökad omfattning anlitas inhyrd bemanningspersonal och
konsulter som är anställda av företag med hemvist i tjänstenäringen.
Det finns en stor spridning bland länets kommuner i hur stor andel av arbetstillfällena den
privata tjänstesektorn har. I diagrammet ovan återges den privata tjänstesektorns andel av
respektive kommuns arbetstillfällen. Störst andel har den i Strömstad där handeln har en
särställning. Det är gränshandeln med Norge som påverkar näringsstrukturen och arbetsmarknaden där. Strömstad har också stora inslag av hotell- och restaurangverksamhet där
kombinationen gränshandel och kustturism kan ses som delar av vad som numera kallas
besöksnäringar.
Andel förvärvsarbetande inom privata tjänster per kommun i Västra Götalands län 2013
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Anm. Andel av den förvärvsarbetande dagbefolkningen (16-64 år) i respektive kommun som är verksam inom
privata tjänster, enligt RAMS 2013. I privata tjänster ingår handel, transport, hotell och restaurang, information
och kommunikation, finansiell verksamhet och företagstjänster samt personliga och kulturella tjänster.
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Det är i stor utsträckning handeln som är den största delen av tjänstesektorn i länets kommuner. Förutom Strömstad har Partille, Kungälv, Borås och Alingsås stora inslag av handel
bland arbetstillfällena i respektive kommun. I Boråstrakten lever traditionen med postorderhandeln kvar och har kompletterat sin traditionella katalogerna med stora inslag av
e-handel. Transportsektorn är stor i Härryda kommun, vilket givetvis har sin förklaring i
att Landvetter flygplats ligger där. Näringsgrenen företagstjänster, som består av företag
som säljer tjänster till andra företag har stor andel i Göteborg, Borås och Stenungsund.

Jobbmöjligheter inom den privata tjänstesektorn
Jobbmöjligheterna inom den privata tjänstesektorn är mycket goda även om det också här
återfinns yrkesgrupper med stor konkurrens om jobben. Många av de vanligaste ingångsyrkena för unga finns inom sektorn, men också avancerade konsulttjänster som kräver
både lång utbildning och erfarenhet. Inom denna sektor finns yrkesgrupper med hög genomsnittlig ålder som gör att ersättningsrekryteringarna kommer att bli många inom den
närmaste framtiden.
Inom handel är det naturligt nog försäljare inom fackhandel och detaljhandeln som är de
vanligaste yrkena, följt av företagssäljare och lagerassistenter. De två förstnämnda yrkesgrupperna har en klar överrepresentation av kvinnor medan de två sistnämna grupperna
domineras av män. Lastbilschaufförer, buss och spårvagnschaufförer, följt av brevbärare,
godshanterare och taxichaufförer utgör de största yrkesgrupperna inom transportsektorn.
Dessa yrkesgrupper är starkt mansdominerade förutom brevbärarna där drygt 40 procent
av de anställda är kvinnor. Endast fem procent av lastbilschaufförerna är kvinnor.
Köks- och restaurangbiträden, kockar och hovmästare, följt av städare och receptionister
utgör de största yrkesgrupperna inom hotell och restaurang. Bland kockarna är drygt 30
procent av de anställda kvinnor men i övriga yrkesgrupper är kvinnorna i klar majoritet.
Inom delbranschen information och kommunikation återfinns några av de allra största
yrkesgrupperna inom den privata tjänstesektorn, nämligen systemerare och programmerare samt datatekniker, dessa grupper är starkt mansdominerade.
Inom handeln finns egentligen inga rekryteringsproblem. Det finns gott om personer som
vill arbeta inom handeln, inte minst gäller detta ungdomar där arbete i butik är ett vanligt
ingångsyrke på arbetsmarknaden.
Det är fortsatt efterfrågan på erfarna lastbilsförare i länet. Samtidigt finns det många arbetslösa personer som söker arbete som lastbilsförare, men som inte anses vara anställningsbara av branschen. Järnvägen står inför en generationsväxling när det gäller tågförare, och inom de närmaste åren kommer många personer att behöva ersättningsrekryteras inom yrket. För järnvägen kommer behovet av olika slags tekniker att vara stort framöver. Här har branschen lyft fram kontaktledningstekniker, signaltekniker och bantekniker
som strategiska yrkesgrupper som kommer att behöva rekryteras i nära framtid.
Det är företag inom hotell och restaurang som upplever den mest påtagliga bristen på arbetskraft inom tjänstesektorn. Företagen uppger samtidigt att det har blivit svårare att hitta
personal jämfört med för ett år sedan. Bristen utgörs i störst utsträckning av att det är
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mycket svårt att hitta erfarna och duktiga kockar, men även erfarna och duktiga servitörer
som har goda kunskaper om vin och dryckesval. Till stor del är detta en säsongsbetonad
bransch och deltidsarbete är vanligt förekommande. Det finns ett stort utbud av unga som
är villiga att arbeta i branschen.

Yrkesgrupper inom privata tjänster med goda jobbmöjligheter
Det råder stor brist på programmerare och mjukvaruutvecklare på den västsvenska arbetsmarknaden. Det är också en allmänt stor efterfrågan på kvalificerad IT-kompetens och personer med projektledarerfarenhet. Kompetenser som ofta efterfrågas är exempelvis
”dot.net” i kombination med sharepoint och java. Gränsen mellan denna delbransch och
de som lyder under företagstjänster är flytande. Tekniska konsulter som gör uppdrag för
industrin finns i gränslandet. Här finns även i nuläget en stor efterfrågan på kvalificerad
personal inom flera olika yrkeskategorier. Efterfrågan är mycket större än tillgången och
arbetsgivarna ställer hårda krav på personlighet, erfarenhet och utbildning. Erfarna kockar
är ett stor bristyrke och i synnerhet under sommarhalvåret då efterfrågan ökar, inte minst
längs kusten. Under sommarsäsongen är det också svårt att hitta erfarna servitörer och
hovmästare i den utsträckning som behövs.

Yrkesgrupper med hårdare konkurrens om jobben
Det finns ett fortsatt stort överskott på städare och lokalvårdare bland de arbetssökande
som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. Vid rekryteringar till dessa yrken har arbetsgivarna dock ofta så höga krav på kundbemötande, social kompetens, körkort, yrkeserfarenhet och certifiering att de ibland uppger att det finns brist. Det finns alltså en slags
paradoxproblematik på området. Samtidigt som det finns ett överskott på personer som
vill arbeta inom städyrket, är det brist på vad företagen anser vara anställningsbara kandidater. Inom lokalvård anges också brist på arbetsledare med några års erfarenhet.
Ett annat överskottsyrke inom branschen är lagerarbetare där det finns ett betydligt större
antal bland de arbetssökande i länet som söker arbete inom lager än vad som efterfrågas av
arbetsmarknaden. Orsaken till detta är snarare att lagerarbete är att betrakta som ett ingångsyrke för ungdomar och att det är många som vill arbeta inom yrket, än att det finns
många personer med yrkeserfarenhet som lagerarbetare som fått lämna sina anställningar.
Många ungdomar söker sig också till handeln och önskar arbeta som butiksbiträde. Det
råder därför stor konkurrens om jobb som både försäljare inom dagligvaru- och fackhandel. Samma sak gäller inom restaurangbranschen, dit många unga söker sig för att jobba
som restaurang och cafébiträde, barista och bartender.
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Offentliga tjänster
Många av de nya jobben som tillkommer under prognosperioden kommer att skapas inom
den offentliga tjänstesektorn. Västra Götalands län har en stark befolkningsutveckling, och
det gäller i synnerhet länets redan tätt befolkade områden. Detta tack vare den höga invandringen. Den befarade förändringen i befolkningsstrukturen med en ökande andel äldre
och yngre, samt en krympande befolkning i arbetsförålder mildras av flyktingströmmarna
som kommer till länet. Förutsatt att vi kan integrera de nyanlända på arbetsmarknaden
kommer de att kunna fylla behovet av den personal som behövs inom vård- och omsorg för
äldre, samt förskola och utbildningsväsendet för våra barn och ungdomar. I det korta perspektivet kommer flyktingströmmarna att ställa stora krav på den offentliga sektorn och
utgifterna kommer att skjuta i höjden. Men detta kommer att betala sig i ökad sysselsättning och minskad arbetslöshet på sikt samt säkerställa den nivå på välfärd vi har i dag,
förutsatt att integrationen kommer att fungera. I höstens budgetproposition avsätter regeringen utökade medel som skall fördelas till landets kommuner samt civila samhället för
att kunna hantera rådande flyktingsituation.
Västra Götalands län tillhörde ett av sju län som avslutade landstingsbudgeten med ett negativt bokslut 2014. Även om skatteintäkterna utvecklas väl, så ökar kostnaderna i en allt
snabbare takt. Ett avgörande skäl till varför kostnaderna inom landstingen har ökat så
mycket uppges bland annat vara bemanningsproblemen inom sjukvården. Det finns ett
stort behov av investeringar i infrastruktur, kollektivtrafik och fastigheter och bostäder
runt om i länet.
Ett av huvudmålen för den nya arbetsmarknadspolitiken är att minska arbetslösheten för
unga. Som ett led i detta har ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen och landets kommuner startat. Målet är att skapa traineejobb, i ett första steg inom sjukvård, skola och
fritidshem, för att underlätta generationsväxlingen inom välfärdsystemet. Regeringen har
också för avsikt att avveckla sysselsättningsfasen. Därför kommer extratjänster inom välfärden att skapas.
Det arbetar drygt 241 000 personer inom den offentliga tjänstesektorn i Västra Götalands
län, vilket betyder att 32 procent av de förvärvsarbetande återfinns inom denna sektor. Fyrbodal har den högsta andelen offentligt anställda, medan Göteborgsregionen har den
lägsta. Inom denna sektor återfinns några av länets största arbetsgivare, där Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad är två av de absolut största. Sahlgrenska sjukhuset är ett
av Europas största sjukhus, med riksansvar för bland annat barnhjärtkirurgi samt transplantation av lever och lungor. Det innebär att det finns mycket forskning och utveckling
på hög nivå även inom denna sektor.
Även om den offentligt finansierade verksamheten är stor i hela länet är den andelsmässigt
olika stor bland regionens kommuner. I diagrammet nedan återfinns länets kommuner och
där redovisas den andel av arbetstillfällena i respektive kommun som är inom det offentliga
området. Karlsborg, Vänersborg och Lerum har störst andel offentliga arbetsgivare. Karlsborg har en betydande militär verksamhet, Vänersborg har tradition som residensstad och
den offentliga förvaltningen spelar fortfarande en stor roll för kommunen. Lerum är i stor
utsträckning en utpendlingskommun, varför befolkningen i stor utsträckning har arbete
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utanför kommunen. Arbetstillfällena i den kommunala verksamheten tar då relativt stor
andel. Minst andel arbetstillfällen inom de offentliga verksamheterna har de kommuner
där industrin eller de privata tjänstenäringarna har stort utrymme.

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

Jobbmöjligheter inom den offentliga tjänstesektorn
Jobbmöjligheterna framöver inom den offentliga sektorn är mycket goda. I synnerhet den
kommunala servicen behöver ett stort tillskott av arbetskraft inom exempelvis förskola,
skola och omsorg. En stor andel av den ökande sysselsättningen under prognosperioden
förväntas just inom den kommunala sektorn. Ålderssammansättningen i många av de stora
yrkesgrupperna inom både skola och omsorg gör dessutom att rekryteringsbehoven är
mycket stora i vissa kommuner. Bristen på kvalificerad utbildad arbetskraft inom vissa yrken kan dock komma att hämma utvecklingen på vissa håll i länet. Många av kommunerna
i länets mer glest befolkade områden har svårt att anställa yrkesgrupper med högskoleutbildning. I synnerhet brukar många kommuner nämna socialsekreterare och olika typer
av ingenjörer och tekniker som mycket svårrekryterade yrkesgrupper. I dessa delar har
även den statliga sektorn svårt att få kvalificerade sökande, när det ska rekrytera handläggare till olika förvaltningsuppdrag. Ett problem som inte finns i exempelvis Skövde eller
andra större städer som Borås och Göteborg.
Trenden är annars att antalet anställda minskar svagt inom landstingets men ökar inom
kommunal och statlig verksamhet. De stora flyktingströmmarna ger också upphov till behov av ökat antal anställda inom dessa sektorer. När det gäller minskningen inom landstinget beror det i stor utsträckning på att verksamheten i privat regi har ökat de senaste
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åren. Exempel på detta är införandet av vårdvalet inom primärvården. Även inom sjukvården är rekryteringsproblemen stora vilket hämmar sysselsättningsutvecklingen och medför
stora kostnadsökningar för regionen. 56 procent av arbetsgivarna inom offentlig sektor har
uppgivit att det råder brist på en eller flera yrkesgrupper i höstens prognosundersökning.
Motsvarande siffra hösten 2014 uppgick till 41 procent. Den upplevda arbetskraftsbristen
är mest påtaglig inom landstingets verksamhet. Även de privata arbetsgivarna inom utbildning, samt vård och omsorg upplever stor brist på många kompetenser.
I takt med att åldersgrupperna bland de äldre förändras, ändras också behoven av äldreomsorg. En tendens inom äldreomsorgen är att arbetet blir mer och mer förebyggande och
hälsofrämjande och det pedagogiska arbetet inom vård och omsorg ökar. Kravet på utbildning ökar samtidigt som fler nya kompetenser behövs jämfört med tidigare. En annan tendens är att hemsjukvården blir alltmer avancerad då äldre personer som vårdats på sjukhus
skickas hem innan de är medicinskt färdigbehandlade. Inom detta område arbetar därför
fler yrkesgrupper tillsammans i team. Specialistsjuksköterskor inom äldreomsorgen går tidigt i pension vilket på sikt skapar bemanningsbekymmer. Alltför få studenter väljer dessutom inriktning geriatrik.

Yrkesgrupper inom offentliga tjänster med goda jobbmöjligheter
Det finns många olika yrkesgrupper där de offentliga arbetsgivarna har svårt att rekrytera
personal. Vissa av grupperna behövs i stora volymer medan andra är mindre yrken, men
strategiska sådana. Bristsituationer kan då påverka samhällsservicen negativt. I många
kommuner som tar emot ett stort antal flyktingar är efterfrågan på SFI-lärare mycket stor.
Bristen på grundskolelärare ökar samt bristen på speciallärare och övriga pedagoger med
specialkompetens. Det råder också stor brist på yrkeslärare på många av länets gymnasieskolor. Den absolut största bristen i numerära tal inom utbildningsområdet är förskollärare. Socialsekreterare och biståndsbedömare är andra yrkesgrupper som är mycket svårrekryterade inom många kommuner liksom sjuksköterskor med geriatrisk inriktning.
I Göteborg, Borås och på flera andra platser ökar behovet av utbildad personal inom funktionshinderområdet och det råder brist på stödassistenter med vård-och omsorgsutbildning med denna inriktning. Det råder också brist på skolledare och personal till olika chefsbefattningar i många av länets kommuner. Ytterligare svårrekryterade tjänster är bygglovshandläggare, samt ingenjörer och tekniker av olika slag. Inom offentlig verksamhet och i
synnerhet den kommunala börjar allt fler kommuner i länet signalera om brist på kockar
till storhushållen. Dessa kockar behöver en annan kompetens än de som arbetar inom privata restauranger. De behöver mycket goda kunskaper om allergier och specialkost samt
näringslära. Därför kräver arbetsgivarna gymnasieutbildning och minst tre års arbetslivserfarenhet. Söktrycket till många restaurangutbildningar på gymnasiet har minskat och de
offentliga arbetsgivarna tror att bristen kommer att bli alarmerande inom två års tid, då
yrkeskåren har en hög medelålder. Fördelen med att arbeta inom den offentliga sektorn
som kock är att arbetstiderna oftast är att föredra om man har familj och barn, då kvällsarbete inte är lika vanligt förekommande.
Även inom sjukvården i länet är bristen stor på många håll. Sjuksköterskor och läkare med
specialistkompetens lyfts alltid fram som bristyrken. Inriktningar som särskilt kan lyftas
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fram är specialistläkare inom psykiatri/barnpsykiatri, radiologi, ögonsjukdomar, samt
bild- och funktionsmedicin. Specialistsjuksköterskor inom operation, barnsjukvård, barnIVA samt psykiatri råder det också stor brist på. Det är inte heller lätt att finna medicinska
sekreterare.
Det råder ingen brist på tandläkare i de större städerna runt om i länet, men däremot på
mindre orter. Eftersom tandhygienister alltmer övertar arbetsuppgifter inom förebyggande
tandvård och barntandvård, är oron stor för att det inom en snar framtid blir stor brist på
denna grupp. I ett länsperspektiv råder det redan idag någon brist på denna yrkesgrupp.

Yrkesgrupper med hårdare konkurrens om jobben
I takt med att krav på utbildning ökar blir det allt svårare för personer utan gymnasieutbildning att få arbete inom vård och omsorg. Även kravet på utbildning om man skall
arbeta som personlig assistent ökar. Det gör att konkurrensen ökar hela tiden för grupper
utan utbildning. Vårdbiträden är ett överskottsyrke inom detta område. Det finns också
många inskrivna arbetslösa som vill arbeta som personlig assistent. Inom utbildningssfären är läget likvärdigt. Det finns många inskrivna barnskötare och även om det går att
få timvikariat så är det svårt att få en fast tjänst på en förskola utan eftergymnasial utbildning.

Jord- och skogsbruk
Preliminära siffror från Jordbruksverket tyder på att spannmålsskördarna inte har varit så
goda på 18 år. Än bättre var skörden av oljeväxter som inte varit så god sedan 1990. Även
skörden av ärtor och åkerbönor blev stor. Att förutspå prisutvecklingen på spannmål är
mycket svårt. Spannmål handlas på världsmarknaden där den svenska andelen är liten.
Marknaden påverkas exempelvis av väderförutsättningarna som gör att svängningarna kan
bli mycket snabba. I ekonomiska termer är odlingen av vall, spannmål och andra grödor
ungefär lika stor som produktionen av kött, mjölk och ägg i Sverige. Vete, oljeväxter och
sockerbetor odlas i söder, medan korn och havre är viktiga grödor längre norrut.
Mjölkproduktionen är den enskilt största grenen inom det svenska jordbruket och står för
drygt 20 procent av värdet av hela den svenska jordbruksproduktionen. Det finns en hel
del produktion av nöt, gris och fjäderfä. Får och lamm är däremot en ganska obetydlig gren,
sett till ekonomisk storlek.
Priset på mjölk som bönderna får betalt har sänkts successivt under året. EU har övergivit
kvotproduktionen på mjölk och bönderna får nu producera hur mycket mjölk de vill. Detta
leder till större konkurrens och prisfall inom mjölkproduktionen, vilket oroar länets mjölkbönder. Många mjölkbönder täcker nu inte sina kostnader för produktionen och kan sällan
ta ut lön. För att överleva tar de jobb vid sidan om sitt lantbruk som till exempel lastbilschaufför. Situationen är inte hållbar i längden och länets mjölkbönder riskerar att konkurreras ut. Detta kommer i sin tur leda till att våra öppna landskap växer igen och riskerar att
vi får brist på kött som följd. 65 procent av allt svenskt nötkött kommer från mjölkproduktionen. I Arbetsförmedlingens intervjuer framgår att arbetsgivarna inom mjölkproduktion
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minskar sin boskap och drar ner på antalet sysselsatta, medan nötproducenterna ser en
ökning och ökar antalet anställda.
Utvecklingen inom jordbruket präglas av en koncentration mot allt större men färre gårdar.
Produktionen inom näringen ökar men sysselsättningen minskar. Teknikutvecklingen är
påtaglig och varje djur och varje hektar producerar dubbelt så mycket nu som för 40 år
sedan. Ett exempel på detta är att en mjölkko i dag ger 8 400 liter mjölk per år, jämfört
med 4 000 liter 1970. Efterfrågan styrs i större utsträckning också av konsumenternas preferenser för närodlad, ekologisk och kravmärkt mat.
Timlönerna för anställda som arbetar med växtodling i Sverige är något högre än för dem
som arbetar med djuruppfödning. Lönsamheten inom svenskt jordbruk har gått ner under
många år. I senaste upplagan av lantbruksbarometern framgår att bönderna bedömer att
lönsamheten har minskat även det senaste året. Samma undersökning visar att över 50
procent av de svenska bönderna har en positiv syn på den egna konkurrenskraften. Bäst
utveckling av lönsamheten i riket har bönderna i Västra Götaland haft och även prognosen
ser bäst ut för länets bönder. Arbetsförmedlingens undersökning visar att företagen inom
dessa näringar är mer positiva hösten 2015 än för ett år sedan. Bristen på arbetskraft i länet
är absolut lägst inom jord- och skogsbruk, men har ökat något sedan i fjol. Kapacitetsutnyttjandet inom sektorn är relativt högt. 67 procent av företagen kan endast öka sin produktion med upp till tio procent utan att anställa fler, jämfört med 65 procent hösten 2014.
2014 var ett positivt år för skogsnäringen i Sverige, med fallande krona och ökad efterfrågan. Avverkningen av skog är betydligt mindre än tillväxten av skog just nu. Färsk statistik
från Skogsstyrelsen visar att den anmälda avverkningsarealen har fortsatt att minska under
årets första 10 månader. Tidningsläsandet minskar på bred front i den industrialiserade
världen och i synnerhet i Europa vilket minskar efterfrågan på massaved. Prognosen är att
energiskogens andel kommer att växa medan massaveden kommer att krympa framöver.
Värdet av den sammanlagda exporten av skogs- och skogsindustriprodukter utgjorde 11
procent av den totala varuexporten i Sverige. Största delen av arbetet inom skogsbruket
utförs av skogsentreprenörsföretag, följt av småskaligt skogsbruk. Endast en liten del utförs
inom det storskaliga skogsbruket. 22 procent av alla transporter med lastbil och på järnväg
var av skogs- och skogsindustriprodukter 2014 enligt Skogsstyrelsen.
Antalet förvärvsarbetande 16-64 år som har sin huvudsakliga sysselsättning inom jord- och
skogsbruk i Västra Götalands län uppgår till runt 9 000 och motsvarar 1,2 procent av de
förvärvsarbetande i länet. I riket uppgår andelen inom dessa näringar till 1,5 procent och
bland länets kommuner är skillnaderna stora. Skaraborg är den delregion där andelen förvärvsarbetande inom jord- och skogsbruk är högst med tre procent. Lägst är den i Göteborgsregionen, under en procent. Mellerud, Färgelanda, Grästorp, Töreboda och Dals-Ed
toppar listan med kommuner med högst andel förvärvsarbetande inom jord- och skogsbruk, medan Göteborg, Mölndal, Partille, Härryda och Borås är de kommuner med minst
andel inom dessa näringar.
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Andel förvärvsarbetande inom jord- och skogsbruk tjänster per kommun i Västra Götalands län 2013
Procent

Västra Götalands län

Riket

11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Göteborg
Mölndal
Partille
Härryda
Borås
Stenungsund
Trollhättan
Kungälv
Lerum
Uddevalla
Alingsås
Skövde
Ale
Lysekil
Bollebygd
Strömstad
Tjörn
Sotenäs
Vänersborg
Lidköping
Lilla Edet
Tibro
Mark
Åmål
Skara
Mariestad
Orust
Tranemo
Vårgårda
Karlsborg
Öckerö
Ulricehamn
Falköping
Götene
Tidaholm
Munkedal
Vara
Bengtsfors
Svenljunga
Tanum
Gullspång
Herrljunga
Essunga
Hjo
Dals-Ed
Töreboda
Grästorp
Färgelanda
Mellerud
Källa: SCB (RAMS)
Anm. Andel av den förvärvsarbetande dagbefolkningen (16-64 år) i respektive kommun som är verksam inom
jord- och skogsbruk, enligt RAMS 2013.

Jobbmöjligheter inom jord och skogsbruk
Antalet arbetstillfällen har minskat under en lång tid inom både jord- och skogsbruk, men
främst inom jordbruket. Medelåldern är hög och många äldre väljer att avveckla sitt jordbruk när det inte finns någon som vill ta över. De största yrkesgrupperna inom detta område utgörs av trädgårdsanläggare där antalet anställda i länet uppgår till 2 300 personer,
den näst största gruppen är växtodlare och djuruppfödare inom blanddrift, följt av husdjursuppfödare och husdjursskötare (båda med närmare 900 anställda). Det finns fem
lantbruksgymnasier i Västra Götalands län och dessa förser näringen med den arbetskraft
som behövs. Det är dock svårt att fylla platserna på dessa skolor då söktrycket är lågt. Den
tekniska utvecklingen gör att det finns ett behov av maskinreparatörer och personer som
både kan köra och underhålla maskiner. Säsongsvariationerna är stora och under sommarhalvåret behövs ett relativt sett stort antal säsongsanställda inom både jordbruk och skogsbruk. Till skogsbruket behövs det röjningsarbetare, planterare och skogsmaskinförare. Maskinerna är mycket stora och det är ett ensamt och bitvis farligt arbete. Det är svårt att hitta
arbetskraft till skogsnäringen och utländsk arbetskraft blir allt vanligare. Det är också
mycket svårt att hitta lastbilschaufförer som kan hämta timmer och köra de stora tunga
timmerbilarna på små och dåliga skogsvägar. Även när det gäller arborister är det svårt att
hitta kompetens inom länets och rikets gränser. De flesta av dem rekryteras från utlandet.

Yrkesgrupper inom jord- och skogsbruk med goda jobbmöjligheter
När det gäller bristen på kompetens inom detta område är teknikutvecklingen och tekniskt
kunnande en brist bland dem som söker de lediga jobben i sektorn. För att kunna arbeta
inom jordbruksverksamhet i dag behövs inte bara ett gott handlag med djur utan även ett
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tekniskt kunnande. Exempel på områden där personer som lämnat naturbruksgymnasierna har bristfällig kunskap är kring insemination och robotmjölkning. Djurskötare inom
nötproduktion är det viss brist på samt skördemaskinsförare. Bristen är dock mer påtaglig
inom skogsbruket där det är mycket svårt att få tag i röjningsarbetare, skogsmaskinförare,
timmerbilsförare och arborister. Länets arbetsgivare får ofta anlita utländsk arbetskraft på
dessa områden.

Yrkesgrupper med hårdare konkurrens om jobben
Av de unga som söker sig till branschen är det alldeles för många som önskar bli smådjursskötare i relation till vad det finns arbetstillfällen i länet. Även om antalet djurpensionat
och hunddagis växer, så är antalet arbetstillfällen få. Det finns relativt många inskrivna
arbetslösa som vill arbeta som parkarbetare och trädgårdsanläggare, samtidigt som branschen säger att det råder brist på utbildad arbetskraft. Trots en uppsjö av tv-program och
böcker i ämnet trädgård anser branschen att intresset att jobba inom området är svalt hos
de unga.
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Brist- och överskottsyrken
Inom flera yrkesområden finns obalans mellan utbud och efterfrågan på arbetskraft på arbetsmarknaden i Västra Götalands län. Inom en rad yrken efterfrågas fler personer än vad
som finns tillgängligt. Bland de relativt många arbetssökande som finns är det många som
konkurrerar om jobben inom samma områden. Denna obalans gör att det finns såväl bristyrken som överskottsyrken på arbetsmarknaden i länet.
Särskilt inom teknik, data, vårdsektorn och inom utbildningsområdet uppger arbetsgivarna i länet att de har svårt att finna den kompetens de efterfrågar.

Arbetsmarknadsläget för ett urval av yrken i Västra Götalands län under närmaste året

Bristyrken

Överskottsyrken

Betongarbetare

Administratörer och sekreterare

Biståndsbedömare

Brevbärare

Byggnadsplåtslagare

Elevassistenter

Civilingenjörer (olika inriktningar)

Försäljare, dagligvaror och fackhandel

Förskollärare

Informatörer

Glasmästare

Köks- och restaurangbiträden

IT-arkitekter

Lagerarbetare

Kockar

Marknadsanalytiker och marknadsförare

Lastbilsmekaniker

Massörer

Läkare

Montörer, operatörer (enklare varianter)

Mjukvaru- och systemutvecklare

Parkarbetare

Sjuksköterskor (olika inriktningar)

Receptionister

Socialsekreterare

Städare

Specialpedagoger

Tågvärdar

VVS-ingenjörer

Vaktmästare

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

Både i ett kortare och i ett längre tidsperspektiv kommer bristsituationer att förekomma
inom flera yrkesområden. Teknik och data, bygg- och anläggningsbranscherna, industrin
och de offentliga verksamheterna är områden där rekryteringar kommer att ske både nu
och framöver. Även i tider med lägre aktivitet har ingenjörer och personer med kvalificerad
yrkeskompetens varit efterfrågade inom industrin och med en förstärkning av konjunkturen kommer efterfrågan att öka ytterligare. Bygg- och anläggningsbranscherna behöver rekrytera ingenjörer och arbetsledare, och efterfrågan är stor även på hantverksyrkena. Den
privata tjänstesektorn har länge präglats av en stark efterfrågan på mjukvaruutvecklare,
systemutvecklare och andra kvalificerade IT-yrken. Yrkeslärare och lärare inom matematik
och naturorienterande ämnen kommer att vara fortsatt efterfrågade, liksom grundskollärare, förskollärare och fritidspedagoger. Även inom hälso- och sjukvård kommer behovet
att rekrytera läkare, grundutbildade sjuksköterskor och specialistutbildade sjuksköterskor
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att vara fortsatt stort. Det finns bristsituationer inom en rad områden, vilka har varit aktuella under en längre tid och som sannolikt kommer att bestå.
Den pågående generationsväxlingen på arbetsmarknaden ger stora behov av ersättningsrekryteringar inom många yrkesgrupper. Behovet kommer att vara stort över hela arbetsmarknaden. Ett stort antal personer kommer exempelvis att behöva rekryteras inom byggyrken, teknikyrken, läkare, vidareutbildade sjuksköterskor, grund- och vidareutbildade
undersköterskor, grundskollärare och kvalificerade yrkesarbetare inom tillverkningsarbete. Personer med gångbara utbildningar eller kvalificerad yrkeserfarenhet inom dessa
områden kommer även fortsättningsvis att ha goda möjligheter till arbete.
Mer information om framtidsutsikterna för drygt 200 yrkesgrupper som tillsammans
täcker 80 procent av de vanligaste yrkesgrupperna på arbetsmarknaden återfinns i Arbetsförmedlingens webbaserade vägledningstjänst Yrkeskompassen.8 I Yrkeskompassen finns
även regionala bedömningar på yrkena. För drygt hälften av yrkena finns en bedömning av
jobbmöjligheterna även på fem till tio års sikt.
I Arbetsförmedlingens broschyr Jobbmöjligheter i Västra Götalands län finns information
om möjligheterna på arbetsmarknaden för de största och viktigaste yrkesgrupperna i länet.

8

www.arbetsformedlingen.se/yrkeskompassen
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Befolkning och arbetskraft
Utvecklingen av arbetskraften är starkt förknippad med befolkningsutvecklingen. Den
arbetsföra befolkningens storlek och sammansättning är helt avgörande för hur arbetskraften i en region utvecklas. En positiv utveckling av arbetskraften är i sin tur en grundförutsättning för att sysselsättningen skall kunna utvecklas i rätt riktning. Ju fler som är sysselsatta desto bättre utvecklas BNP. Befolkningsförändringar har därför betydelse för tillväxt
och välfärd. Befolkningsutvecklingen i Sverige har under de senaste sju åren präglats av en
minskande inrikesfödd befolkning i arbetsför ålder, som dämpas av ökningen bland de utrikesfödda. Under 2014 invandrade rekordmånga till Sverige och under 2015 väntas ännu
fler komma. Migrationsverket beräknar att det kommer 160 000 personer 2015 och
100 000 till 170 000 personer 2016. Hur många av dem som kommer till Västra Götaland
och får asyl blir avgörande för hur befolkning, arbetskraft, sysselsättning och arbetslöshet
utvecklas.

Befolkningsutveckling i Västra Götalands län
Länet präglas av en positiv befolkningstillväxt och mellan åren 2006 och 2012 ökade befolkningen med ungefär 10 000 personer per år, vilket motsvarar en årlig befolkningsökning på knappt 0,7 procent. Under 2013 och 2014 växte befolkningen ovanligt mycket och
då med 15 000 respektive 17 000 personer. Av befolkningstillväxten på närmare 17 000
personer under 2014 kom närmare 5 000 från ett födelseöverskott, medan knappt 12 000
kom från nettoinvandring. Av länets befolkningsökning de senaste 10 åren har ökningen
nästan helt tillfallit Göteborg med kranskommuner. Vid slutet av tredje kvartalet 2015 uppgick invånarantalet i Västra Götalands län till närmare 1 645 000 personer, vilket motsvarar en sjättedel av landets befolkning. Under årets första nio månader ökade länets befolkning med närmare 12 600 personer, varav närmare 8 800 utgjordes av flyttnetto från utlandet och resterande antalet personer från ett positivt födelsenetto. 2016 och 2017 förväntas befolkningstillväxten tillta i styrka på grund av de ökande flyktingströmmarna. Fram
till i slutet av oktober i år hade Migrationsverket fått in över 112 000 asylansökningar, varav
över 23 000 från ensamkommande barn.

Befolkningen i arbetsaktiv ålder
2008 började befolkningen i arbetsaktiv ålder att minska i riket. Det har inte skett i Västra
Götalands län totalt sett, men i många av dess kommuner. Att befolkningen i arbetsför ålder ökar är tack vare den positiva utvecklingen av utrikesfödda. Under den senaste femårsperioden har den inrikes födda befolkningen minskat med tre procent i länet, medan den
utrikesfödda delen av befolkningen har ökat med 14 procent. Det sammantaget ger en befolkningsökning på en procent för länet för den senaste femårsperioden. Invandringen
kommer dock inte alla kommuner till del i lika stor utsträckning vilket gör att utvecklingen
varierar kraftigt bland länets kommuner. I femårsperspektivet är det endast tio av länets
49 kommuner som har haft en positiv befolkningsutveckling, varav Göteborg den starkaste
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med fyra procent9. Befolkningen har minskat mest i Gullspång (-10%), Orust (-9%), Färgelanda (-9%), Grästorp (-9%) och Mellerud (-8%). Det är endast Göteborg och Härryda som
har haft en positiv utveckling av antalet inrikes födda under den här perioden, där de har
ökat med en procent. 43 av länets kommuner har haft en negativ utveckling av antalet inrikes födda och i Skövde, Stenungsund och Partille har förändringen varit oförändrad.
Samtliga kommuner i länet utom Gullspång har haft en positiv utveckling av antalet utrikes
födda.

Arbetskraftsutveckling
Arbetskraften utgörs av de personer som står till arbetsmarknadens förfogande, som sysselsatt eller som aktivt arbetssökande.10 Antalet personer i arbetskraften i Västra Götalands
län har ökat relativt kraftigt under 2000-talet med en viss svacka enbart under finanskrisen
2008/2009. Mellan 2006 och 2014 ökade arbetskraften i länet med 52 000 personer i
åldersgruppen 16-64 år enligt SCB:s arbetskraftsundersökningar. Även under de kommande åren förväntas arbetskraften växa i länet som helhet. De regionala skillnaderna i
länet följer i stort sett utvecklingen av befolkningen i arbetsaktiv ålder.
Det är främst länets växande befolkning som har bidragit till den relativt starka utvecklingen av antalet personer i arbetskraften. I dagsläget uppgår länets arbetskraft i åldrarna
16-64 år till ungefär 847 000 personer. Gruppen som står utanför arbetskraften består exempelvis av studerande (som inte söker arbete), personer med sjuk- och aktivitetsersättning, hemarbetande, pensionärer och så kallade latent arbetslösa, vilka kan tillträda ett arbete men som inte är aktivt arbetssökande. Gruppen som står utanför arbetskraften i länet
uppgår till ungefär 175 000 personer. 11 Antalet personer som står utanför arbetskraften är
delvis beroende av konjunkturläge. I tider med sämre jobbmöjligheter ökar gruppen då fler
börjar studera eller låter bli att söka arbete. När antalet lediga arbeten ökar stiger också
antalet personer i arbetskraften. De politiska reformer med syftet att öka arbetskraftsdeltagande som genomfördes mellan 2006- 2014 har givetvis också ökat numerären på arbetskraften såväl i riket som i länet.
Det finns tecken som tyder på att de sjunkande befolkningstalen bland inrikes födda nu
urholkar förutsättningarna för en ökning av arbetskraft och sysselsättning för denna grupp.
2008 började befolkningen i arbetsaktiv ålder att minska och från det året har ökningen av

9 Förutom i Göteborg, befolkningen ökat i Strömstad, Partille, Härryda, Mölndal, Borås, Skövde, Trollhättan,
Stenungsund och Uddevalla i fallande ordning.
10 Definition av arbetskraften och vad som är arbetsaktiv ålder varierar. I de officiella arbetskraftsundersökningarna (AKU) från SCB är arbetskraften summan av de sysselsatta och de arbetslösa i åldern 15-74 år. I denna prognosrapport är det då inget annat anges åldersspannet 16-64 år som är aktuellt, vilket också är det traditionella
åldersgruppen. På riksnivå mäts arbetskraftens storlek i AKU, vilken uppdateras varje månad. AKU kan brytas
ned på län, men med viss felmarginal som är större för de mindre länen. För att kunna beräkna arbetskraftens
storlek på kommun och län har Arbetsförmedlingen en registerbaserad arbetskraft bestående av summan förvärvsarbetande och inskrivna arbetslösa. Denna registerbaserade arbetskraft är dock inte densamma som AKU:s
arbetskraft.
11 Siffrorna kommer från SCB:s arbetskraftsundersökningar och är genomsnittet för de fyra senaste kvartalen
(kv2 2014 till kv1 2015). Arbetskraften i länet uppgår till 836 000 personer i åldersgruppen 16-64 år första kvartalet 2015, och antalet utanför arbetskraften uppgår till 187 000.
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arbetskraften uteslutande kommit från utrikesfödda. Det i sin tur innebär att sysselsättningsökningen sedan dess i stor utsträckning har skett av personer i denna grupp12. Flyktingströmmarna till Sverige, som kommer just nu är i det längre perspektivet ett nödvändigt tillskott till befolkningen i arbetsför ålder, även om de i det akuta skede vi befinner oss
just nu medför stora påfrestningar för svensk ekonomi.

Pendling
En viss arbetspendling sker dagligen över länsgränserna varför den potentiella arbetskraften i ett län inte bara innefattar länets befolkning. Arbetskraftsutbudet på den lokala arbetsmarknaden omfattar således en befolkning som inte nödvändigtvis bor på samma sida
länsgränsen. Inpendlarna till Västra Götaland är nästan 8 900 fler än utpendlarna.13 Det
största inflödet kommer från norra Halland (främst Kungsbacka och Varberg), och det är
då arbetsmarknaden i Göteborgsregionen (i huvudsak Mölndal och Göteborg, men även
Marks kommun) som drar till sig pendlare över länsgränsen. Den största utpendlingen från
länet går till Stockholm där drygt 30 procent av de inrikes utpendlande från länet har sin
arbetsplats. En stor utpendling sker också till Norge och då i huvudsak från gränsområdena
i Fyrbodal där gränsregionen fungerar som en regional arbetsmarknad.

Utvecklingen fram till 2016
Kombinationen av en förväntad konjunkturförstärkning och befolkningstillväxt, betyder
sammantaget att arbetskraftsutbudet väntas att öka även de närmaste åren och då i storleksordningen 7 000 personer under 2015, vilket är i nivå med de senaste årens ökningar.
För år 2014 uppvisar SCB:s AKU-undersökningar en arbetskraftsökning på knappt 7 000
personer i länet i åldersgruppen 16-64 år som årsgenomsnitt och ökningen förväntas bli
något större under 2016. Utvecklingen av arbetskraften är i hög grad avhängig Migrationsverkets kapacitet av flyktingmottagandet, samt de regelförändringar som är på förslag att
genomföras. Detta gör prognosläget mycket osäkert just nu. Det stora antalet asylsökande
som kommit till Sverige under hösten beräknas få sina besked fört under 2017, som läget
är på Migrationsverket just nu. Mot bakgrund av detta blir prognosen för ökningen av arbetskraften i Västra Götalands län endast blygsamma 10 000 för 2016, med en större ökning först 2017. Den svaga ökningstakt av arbetskraften, relativt det goda konjunkturläget
beror på demografiska faktorer som innebär att många personer lämnar arbetskraften av
åldersskäl och påfyllnaden av unga personer som tillträder arbetskraften inte är lika stor.
Inflyttning och invandring fungerar dock som en motvikt till den demografiska effekten av
åldersavgångarna.

12 För en fördjupning i detta ämne se Arbetsförmedlingen 2015-04 (Nettoinvandring, sysselsättning och arbetskraft – en utmaning för morgondagens arbetsmarknad)
13 Inpendlarna till Västra Götalands län var drygt 42 700 personer enligt SCB:s senaste registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS 2013) medan utpendlarna var drygt 33 800.
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Inskrivna arbetslösa vid Arbetsförmedlingen
Arbetslöshetens utveckling
I detta kapitel beskrivs utvecklingen för inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län. Den
huvudsakliga källan till uppgifterna kring arbetslösheten är Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik, och med arbetslösa menas i det här sammanhanget inskrivna arbetslösa vilket är summan av öppet arbetslösa och deltagare i arbetsmarknadspolitiska program med
aktivitetsstöd.14 I kapitlet redogörs för utvecklingen av arbetslösheten över tid, med tyngdpunkt på de senaste åren, och med en framåtblickande prognos över arbetslöshetsutveck
lingen fram till utgången av år 2016.
Den långsiktiga utvecklingen av arbetslöshetsnivåerna kan illustreras av nedanstående
diagram som visar den relativa arbetslösheten för länet och för riket. Fram till år 2013 följer
rikets och länets arbetslöshetskurvor varandra närmast identiskt. och de senaste 20 åren
kan beskrivas utifrån en inledande nedgång där arbetslöshetsnivåerna lämnade de historiskt höga nivåerna i efterdyningarna av 90-talskrisen. I början av 2000-talet stabiliserades
nivån runt 7-procent för att gå ned till under 5 procent under 2007/2008. I samband med
finanskrisen ökade arbetslöshetsnivåerna på nytt och låg stabilt på strax över 8 procent
under några års tid. Först under 2014 hamnade den åter under 8 procent, och länets
arbetslöshet har sedan dess minskat och då även i något snabbare takt än för riket.
Till stora delar är det konjunkturutvecklingen som påverkar arbetslöshetsnivåerna, men
det finns också andra faktorer som påverkar. Exempel på sådana faktorer är befolkningens
sammansättning och åldersstruktur, politiska beslut om regler kring arbetslöshetsförsäkring, dimensionering av arbetsmarknadspolitiska program, regelverket kring sjukförsäkring och förändringar i myndigheters ansvarsområde som har lett till att Arbetsförmedlingen har fått nya grupper som inskrivna arbetssökande. Inte minst har den senaste
tidens ökade flyktinginvandring påverkat arbetslöshetsutvecklingen och då särskilt sammansättningen på gruppen arbetslösa.
Den likartade utvecklingen mellan länet och riket beror som tidigare nämnts på att Västra
Götaland i princip är ett Sverige i miniatyr. Länet innefattar geografiskt olika områden med
olika näringsstrukturer och temperaturer på de lokala arbetsmarknaderna. Arbetslösheten
skiljer sig dessutom åt bland olika grupper av individer.

14 Arbetslösheten i avsnittet behandlar enbart dem som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. I den officiella arbetslöshetsstatistiken från SCB:s arbetskraftsundersökningar används en annan arbetslöshetsdefinition och då
inräknas exempelvis den stora gruppen studerande som söker arbete, vilka sällan är inskrivna som arbetssökande
på Arbetsförmedlingen.
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Inskrivna arbetslösa 16-64 år som andel av registerbaserad arbetskraft, Västra Götalands län, 1995-2015
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Källa: SCB (RAMS) och Arbetsförmedlingen.
Säsongrensade data, trendvärden

Arbetslöshetens sammansättning
Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik över inskrivna arbetslösa är en rik källa till att
jämföra arbetslöshetsnivåer mellan olika grupper. Statistik kan användas för att analysera
arbetslöshetens sammansättning utifrån exempelvis kön, ålder, födelseland och utbildningsbakgrund. I nedanstående diagram jämförs arbetslöshetsnivåerna utifrån dessa variabler för länet och riket, där Västra Götalands län överlag har lägre nivåer än riket.
Det finns en viss skillnad i arbetslöshetsnivå mellan könen där kvinnor har en lägre arbetslöshet än män. Trots detta har män en högre förvärvsintensitet än kvinnor. Skillnaden i
arbetslöshetsnivåerna beror på att kvinnor i högre utsträckning studerar, är föräldralediga
eller av andra anledningar står utanför arbetskraften. Betydligt större skillnad än mellan
könen är skillnaden mellan ungdomar (18-24 år) och äldre (55-64 år). Här skiljer sig förvisso också arbetskraftsdeltagandet mellan de båda grupperna varför en jämförelse inte är
helt rättvisande. Men generellt är yngre personer i början av sin arbetslivskarriär, har nyligen slutat skolan och är i etableringsfasen på arbetsmarknaden där kortare anställningar
inte sällan varvas med perioder av arbetslöshet. Bland de äldre är både arbetskraftsdeltagande och förvärvsintensitet däremot desto högre. Personer som tillhör det äldre åldersspannet har i regel en fast förankring på arbetsmarknaden och en liten risk att hamna i
arbetslöshet. Däremot kan det vara svårt för äldre personer som hamnat i arbetslöshet att
åter komma i arbete, särskilt för dem med kortare utbildningsbakgrund.
Även mellan inrikes och utrikes födda är skillnaderna i nivåer på arbetslöshet stora. Inrikes
födda har närmare 16 procentenheter lägre arbetslöshet än utrikes födda i Västra Götalands
län. Bland personer med olika utbildningsbakgrund är det också stora skillnader. För personer med enbart förgymnasial utbildning är situationen på arbetsmarknaden särskilt tuff
med hög arbetslöshet som följd.
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Inskrivna arbetslösa 16-64 år som andel av registerbaserad arbetskraft för respektive grupp, genomsnitt
av andra och tredje kvartalet 2015, Västra Götalands län
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Det finns sedan länge stora skillnader mellan länets kommuner när det gäller arbetslöshetsnivåer, och även skillnader mellan hur arbetslösheten ser ut för olika grupper bland
kommunerna. I rapportens bilaga 3 återfinns uppgifter för länets samtliga kommuner uppdelat i de kategorier som redovisas i diagrammet ovan.
En stor del av de inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen har långa tider av arbetslöshet. Mer än hälften av de inskrivna arbetslösa har varit utan arbete i mer än ett halvår.
Diagrammet nedan visar de inskrivna arbetslösa efter tider utan arbete. Av de fyra grupperna är personer med mindre än 6 månader utan arbete den största gruppen. Det är också
inom den gruppen som de stora förändringarna syns. Det är givetvis där de nyinskrivna
arbetslösa hamnar, men det är också ur den gruppen som det stora utflödet till arbete sker.
Ett flöde sker ständigt från grupper med kortare arbetslöshet till grupper med längre tider.
Det är dock tydligt att det stora flödet från arbetslöshet till arbete kommer från gruppen
med de kortaste arbetslöshetstiderna. Oavsett konjunkturläge är det generellt personer
med kortare arbetslöshetstider som har lättast att hitta ett arbete. Längre tider utan arbete
är försvårande för möjligheterna att komma till ett varaktigt arbete genom att personerna
missar kompetensutveckling, förlorar viktiga nätverk och därmed också försämrar sin
attraktionskraft på arbetsmarknaden.

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 Västra Götalands län

38

Inskrivna arbetslösa 16-64 år efter inskrivningstid, Västra Götalands län, 2006-oktober 2015
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Källa: Arbetsförmedlingen
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Fortsatt tuff situation för arbetslösa med utsatt ställning
Arbetsförmedlingen har identifierat vilka kategorier av arbetssökande som har större svårigheter att snabbt finna ett arbete och därmed större risk att hamna i längre tider av arbetslöshet. Dessa personer som Arbetsförmedlingen kallar arbetslösa med utsatt ställning,
har följts över tid utifrån dess storlek både vad gäller antal och andel av inskrivna arbetslösa. Begreppet innefattar:





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

Som framgår av diagrammet har trenden varit att antalet inskrivna arbetslösa med utsatt
ställning tenderat att öka, medan motsatsen är fallet med de övriga inskrivna arbetslösa
som istället har minskat i snabb takt.
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Inskrivna arbetslösa 16-64 år med utsatt ställning på arbetsmarknaden grupper och övriga inskrivna arbetslösa, Västra Götalands län, januari 2004-oktober 2015
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Källa: Arbetsförmedlingen.
Säsongrensade data, trendvärden

Den starkare konjunkturutvecklingen de senaste åren har gjort att arbetslöshetsnivåerna i
länet successivt har minskat. Personer med starkare positioner på arbetsmarknaden har
fått den bästa utdelningen och kurvan för de övriga inskrivna arbetslösa pekar nedåt relativt brant. Redan i början av 2013 började dessa gruppers arbetslöshetsnivå att minska och
utvecklingen har gått mot en stark minskning av dessa kategorier av arbetslösa. Den aktuella nivån är exempelvis märkbart lägre än den var under åren 2004-2006.
För de inskrivna arbetslösa med utsatt ställning har tendensen varit att dessa har ökat som
antal inskrivna arbetslösa de senaste åren. Under 2014 minskade arbetslöshetsnivån, om
än svagt, för dessa jämfört med motsvarande månad året innan. Nedgången var dock tillfällig då kurvan åter har vänt uppåt.
Den normala bilden är att en förstärkning av konjunkturen först gynnar personer med en
stark ställning på arbetsmarknaden och att det med en viss fördröjning även ger utdelning
för personer med en svagare position. För att få en riktigt märkbar påverkan för nivån även
för arbetslösa med utsatt ställning krävs en längre period av god konjunktur och stark arbetsmarknad. När jobben blir fler får också allt fler möjligheter att konkurrera om lediga
jobb. Även om utvecklingen framöver ser positiv ut även för arbetslösa med utsatt ställning
är det tydligt att gapet växer. Som andel av de inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen
kommer dessa till och med att öka. De arbetsmarknadspolitiska verktygen där dessa grupper kan få hjälp att komma ut på arbetsmarknaden måste alltså även fortsättningsvis vara
skarpa och ändamålsenliga.
De båda kurvornas utseende illustrerar tydligt både de olika gruppernas position på arbetsmarknaden och att de har fått olika utdelning de senaste åren. Orsakerna till detta är delvis
att kraven på kompetens ständigt ökar på arbetsmarknaden. Men det är också viktigt att
påpeka att Arbetsförmedlingen har fått nya och utökade uppdrag. Genom detta har även
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antalet personer från de utsatta grupperna ökat. De förändrade regelverken kring sjukförsäkringen har gjort att många personer har kommit till Arbetsförmedlingen efter längre
sjukskrivningstider. Bland dessa personer finns inslag av ohälsoproblematik och i många
fall en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Arbetsförmedlingens utökade uppdrag kring utrikesfödda och ansvaret för etablering har också gjort att fler personer med utomeuropeisk bakgrund numera återfinns hos myndigheten. I ett skede där
många människor söker sig till landet ger detta också utslag i ökade arbetslöshetssiffror för
gruppen.
I diagrammet nedan illustreras utvecklingen för var och en av de utsatta delgrupperna av
arbetslösa med utsatt ställning. Här kan en person finnas med i flera av grupperna, till
skillnad från föregående diagram där ingen dubbelräkning förekommer.
Inskrivna arbetslösa 16-64 år fördelade på enskilda grupper, Västra Götalands län, 2004-oktober 2015.
Observera att en person kan ingå i flera grupper
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Källa: Arbetsförmedlingen
Säsongrensade data, trendvärden

Den tidigare största delgruppen har varit de arbetslösa med enbart förgymnasial utbildning. Denna grupp ökade kraftigt i samband med finanskrisen 2008-2009, vilket till stor
del berodde på att personer som blev arbetslösa då hade svårt att komma tillbaka i arbete
när konkurrensen på arbetsmarknaden hårdnade. Gruppen har även vuxit genom att de
nya uppdragen till Arbetsförmedlingen har haft stora inslag av personer med kortare utbildningsbakgrund. Gruppen med förgymnasialt utbildade arbetslösa är dock inte längre
den grupp som är störst.
Gruppen utomeuropeiskt födda har ökat över tid och är numera den största enskilda gruppen bland de fyra. En ökad utomeuropeisk invandring till landet, och att dessa i större utsträckning sökt sig till arbetsmarknaden och Arbetsförmedlingen, har gjort att gruppen har
vuxit. Den aktuella trenden är att tillväxttakten ökar och det relativt snabbt.
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Gruppen av personer som har funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga
har också ökat över tid, men har under ett par års tid uppvisat en utveckling mot att minska
i antal. Den sista gruppen, äldre arbetslösa, har i princip varit oförändrad sedan några år
tillbaka, men har även den minskat något den senaste tiden.
Även om den långsiktiga utvecklingen för dessa fyra grupper visat på en dyster utdelning
på arbetsmarknaden är den aktuella trenden positiv med minskande arbetslöshetstal. För
att effekten ska vara märkbar även för arbetslösa med en utsatt ställning krävs att konjunkturen är stark under en längre tid.
Ytterligare ett sätt att illustrera skillnaden mellan grupperna av arbetssökande är att ge en
ögonblicksbild och jämföra med ett år tillbaka i tiden. Nedanstående tabell visar antalet
inskrivna arbetslösa summerat för inskrivna arbetslösa med utsatt ställning respektive övriga inskrivna arbetslösa. Kategorin ”övriga inskrivna arbetslösa” har minskat kraftigt på
ett års sikt, medan arbetslösa med utsatt ställning har ökat. Av de fyra delkategorierna som
utgör de inskrivna arbetslösa med utsatt ställning är det en viss nedgång i två av dem,
medan gruppen utomeuropeiskt födda är den som har vuxit mest under 12-månadersperioden.
Inskrivna arbetslösa fördelade på enskilda grupper, Västra Götalands län, oktober 2015 jämfört med oktober 2014
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Förändring
jämfört med
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31,3 %
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+837
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-74
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Källa: Arbetsförmedlingen

Arbetslösa födda utanför Europa
Det växande antalet inskrivna arbetslösa med ursprung utanför Europas gränser är som
helhet betraktad en heterogen samling människor med olika bakgrund och olika möjligheter på arbetsmarknaden. Beskrivs gruppen efter deras utbildningsbakgrund finns en stor
spännvidd från personer med mycket liten utbildning till personer med långa eftergymnasiala utbildningar. Diagrammet nedan visar de utomeuropeiskt födda utifrån utbildningsnivå. De senaste sex åren har antalet med utbildning kortare än gymnasiet ökat markant
och gruppen har i princip fördubblats sedan år 2010. Den aktuella trenden är också att
antalet med eftergymnasial utbildning har ökat och då från 4 000 personer till drygt 6 000
personer på två år. Förutsättningarna för att integrera dessa personer på arbetsmarknaden
är väldigt olika. För en del krävs grundläggande utbildning för att vara gångbara på arbetsmarknaden, medan andra bör ha kortare väg till jobben genom riktade insatser. Mer om
detta i kapitlet om utmaningarna på länets arbetsmarknad nedan.
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Inskrivna arbetslösa 16-64 år födda utanför Europa, fördelade på utbildningsbakgrund, Västra Götalands län, 2004-april 2015
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Källa: Arbetsförmedlingen
Säsongrensade data, trendvärden

Förväntad utveckling av arbetslösheten i länet
För att slutligen återknyta till prognosrapportens inledande avsnitt om den bedömda
arbetslöshetsutvecklingen fram till slutet av år 2016 så talar utvecklingen för att antalet
inskrivna arbetslösa kommer att minska i länet. Går utvecklingen som prognosticerat är
det personer med starkast ställning på arbetsmarknaden som kommer att ha lättast att
finna ett arbete, medan exempelvis arbetslösa med utsatt ställning kommer att ha fortsatt
svårt även under ett starkt konjunkturläge. Den väntade utvecklingen är att arbetslöshetsnivåerna kommer att sjunka, men att det kommer att vara fortsatt tufft för arbetslösa med
utsatt ställning.
Det är också i huvudsak för arbetslösa med utsatt ställning som de arbetsmarknadspolitiska
insatserna är aktuella. I nästa kapitel återkommer en diskussion om vilka utmaningarna är
på länets arbetsmarknad och hur personer med svagare position på arbetsmarknaden ska
kompenseras för sin svagare konkurrenskraft.
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Utmaningar på länets arbetsmarknad
Matchningsproblem på en tudelad arbetsmarknad
Under en rad år har Arbetsförmedlingen beskrivit den ökade tudelningen på den svenska
arbetsmarknaden. Trots en relativt hög arbetslöshet, uppger länets arbetsgivare i både högkonjunktur och lågkonjunktur att det råder brist på arbetskraft med önskad kompetens
inom vissa yrkesområden vid rekryteringar. Denna obalans mellan utbud och efterfrågan
på arbetsmarknaden ger negativa konsekvenser för både samhällsekonomin och för de personer som drabbas av arbetslöshet.
Oberoende av konjunktur sker många rekryteringar på arbetsmarknaden. I nuläget beräknas mer än 1,4 miljoner rekryteringar ske årligen på den svenska arbetsmarknaden. Mot
bakgrund av att Västra Götalands län utgör ungefär en sjättedel av riket, görs närmare en
kvarts miljon rekryteringar inom länet varje år. När ekonomin förstärks ökar också efterfrågan på arbetskraft. Kring vissa yrkeskategorier och kompetenser uppkommer då bristsituationer där arbetsgivare inte alltid lyckats finna personer med den kompetens de efterfrågar då de behöver rekrytera.
Kompetensförsörjning är en viktig förutsättning för tillväxt och välfärdsutveckling och är
en utmaning inte bara för arbetsmarknadspolitiken utan även andra politikområden som
exempelvis utbildningspolitiken. Brist på rätt utbildad arbetskraft är ett hinder för rekryteringar och hämmar den långsiktiga sysselsättningsutvecklingen.
För att klara den framtida välfärden är det viktigt med en god utveckling av sysselsättningen i länet. När rekryteringar av personer med strategiska nyckelkompetenser misslyckas, hindras det enskilda företagets utveckling. Uteblivna rekryteringar ger i längden
också negativa effekter för samhällsekonomin. Arbetskrafts- och kompetensförsörjningen
i länet är beroende av att fler personer väljer utbildningar som är gångbara på arbetsmarknaden, men också att utbildningsplatser finns i tillräcklig omfattning inom områden där
kompetens saknas och där bristerna finns. Det är också mycket viktigt att kunskaperna om
behoven av arbetskraft inom olika yrkesområden ökar. Här har många aktörer ett ansvar
både vad gäller informationsspridning och opinionsbildning. Skolornas studie- och yrkesvägledare, utbildningsanordnare, länets arbetsgivare och inte minst Arbetsförmedlingen är
viktiga aktörer för att sprida information och öka kunskapen om arbetsmarknadens kommande behov.
Med en stor mängd nya människor från andra länder som kommit med den senaste tidens
särskilt stora inflöde finns ett starkt potentiellt tillskott av arbetskraft som kan fylla de
bristsituationer som finns på arbetsmarknaden. För att nyttja den ibland dolda kompetensen som återfinns bland deltagarna inom Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag gäller
det att identifiera den vid kartläggningssamtal och sedan genom validering, utbildningsinsatser och annat matcha personer med arbetsgivarnas behov.
Bland insatserna i den arbetsmarknadspolitiska verktygslådan finns också exempelvis
arbetsmarknadsutbildningar och de nya insatserna kring traineejobb som till stor del är
riktade mot bristyrken.
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Arbetslösa med utsatt ställning på arbetsmarknaden
Arbetsmarknadspolitiken ställs inför stora utmaningar även när aktiviteten på länets
arbetsmarknad ökar under en konjunkturuppgång. Också i en starkare konjunktur är konkurrensen stor om många av de lediga jobben. Personer med färsk arbetslivserfarenhet och
starka meriter kommer även fortsättningsvis att ha goda möjligheterna på arbetsmarknaden. Personer med längre arbetslöshetstider och svagare position på arbetsmarknaden
kommer däremot att ha fortsatt svårt att finna ett arbete. En av de viktigare uppgifterna för
arbetsmarknadspolitiken är att stärka de individerna som befinner sig långt från arbetsmarknaden för att öka deras möjligheter att komma ut i arbete.
Det är viktigt att poängtera att de arbetslösa med utsatt ställning som grupp i genomsnitt
har svårare att komma ut i arbete än övriga. Inom denna heterogena grupp finns individuella skillnader där personliga egenskaper kan vara avgörande för vilka möjligheter personen har på arbetsmarknaden. Detta kan röra sig om alltifrån formell utbildning till personliga kontaktnät och arbetslivserfarenhet. De individuella egenskaperna är i slutändan avgörande för om en person ska komma i arbete eller inte.
Arbetsförmedlingens uppgift handlar i mångt och mycket om att intensifiera kontakter
med länets arbetsgivare och att förstärka nätverken på den lokala arbetsmarknaden. Därigenom ökar möjligheterna att finna praktikplatser och skapa förutsättningar för anställningar för personer med svagare position på arbetsmarknaden.
Det är viktigt att både förhindra att personer hamnar i långa arbetslöshetstider och att öka
möjligheterna för dem som redan har långa tider av arbetslöshet att komma ut i arbete.
Detta är en stor utmaning för arbetsmarknadspolitiken. Personer med långa arbetslöshetstider, i princip de som deltar i jobb- och utvecklingsgarantin och i viss mån jobbgarantin
för ungdomar, är prioriterade från Arbetsförmedlingens sida både vad gäller programinsatser och handläggarresurser. De arbetsmarknadspolitiska insatserna som erbjuds i
form av aktiviteter inom de båda garantiprogrammen, exempelvis arbetsmarknadsutbildningar och arbetspraktik, syftar både till att höja den arbetssökandes kompetens och att
öka kontakterna med arbetslivet. Möjligheterna till anställningsstöd och nystartsjobb (som
innebär en subvention till en arbetsgivare som anställer en person som varit frånvarande
från arbetsmarknaden en längre tid) är dessutom relativt generösa.

Personer med förgymnasial utbildning
Arbetslöshetsnivån för gruppen som har förgymnasial utbildning är betydligt högre än för
arbetssökande med gymnasieutbildning eller längre. I gruppen med förgymnasialt utbildade finns också många personer med längre arbetslöshetstider. I ett läge med hög arbetslöshet och stor konkurrens om jobben har personer med kortare utbildning svårt att
komma ut i arbete.
I befolkningen i arbetsaktiv ålder minskar andelen utan gymnasieutbildning, men bland de
arbetssökande är denna grupp relativt stor (drygt 30 procent av de inskrivna arbetslösa i
länet). Inte sällan har personer med lägre utbildning också tillhörighet i någon annan grupp
med svagare konkurrensmöjligheter på arbetsmarknaden. Det vill säga är utrikesfödd, har
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en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, eller tillhör det äldre åldersspannet (55-64 år).
Flera faktorer talar dessutom för att det kommer att vara fortsatt hög arbetslöshet bland
personer med lägre utbildning. Många ungdomar når inte fullföljd gymnasieutbildning,
och av dem som invandrar saknar också en stor andel gymnasieutbildning. Även bland de
personer som har lämnat sjukförsäkringen finns en stor andel med högst förgymnasiala
studier. Det sker alltså ett kontinuerligt inflöde i gruppen av personer med kortare utbildning, och som har sämre möjligheter på arbetsmarknaden.
Personer med högst förgymnasial utbildning har växande svårigheter att få arbete på en
alltmer kunskapsintensiv arbetsmarknad. Kraven har successivt skärpts och det finns färre
arbetstillfällen där denna relativt stora grupp konkurrerar om jobben. Ungdomar och
andra som försöker ta sig ut i arbetslivet utan fullgjort gymnasium kommer att ha fortsatta
svårigheter att få arbete. Gymnasiekompetens är numera ett vanligt krav för anställningar
och är även ett krav för vidareutbildning, vilket ger gruppen som helhet en svag position på
arbetsmarknaden.
Ungdomar med bristfällig utbildning är en grupp som i stor utsträckning hamnat i en arbetslöshetssituation som är svår att bryta. På arbetsmarknaden ställs allt hårdare krav på
utbildning och arbetslivserfarenhet, både vad gäller formell och informell kompetens.
Yngre personer som varken har gymnasieutbildning eller arbetslivserfarenhet har därför
en svagare position i konkurrensen om de lediga jobben. Detta märks i ett relativt stort
antal ungdomar med riktigt långa arbetslöshetstider, och som nu återfinns i jobb- och utvecklingsgarantin. En ungdom som deltar i jobb- och utvecklingsgarantin har i regel varit
arbetslös i minst 18 månader. Närmare trettio procent av ungdomarna inom programmet
saknar gymnasieutbildning.
Det är viktigt att rusta grundskoleelever för deras långsiktiga studier. Att dessutom motivera ungdomar att fullfölja gymnasiet är mycket viktigt och är en utmaning för hela samhället. Möjligheterna att genomföra gymnasieutbildning även i vuxen ålder är viktig. Detta
är av stor betydelse både för den enskilda individen och för arbetskraftsförsörjningen i samhället. I slutändan är det avgörande också för samhällsekonomin och för välfärden.
För personer utan gymnasieutbildning behövs utbildningsinsatser för att öka möjligheterna på arbetsmarknaden. Det är i första hand inom ramen för utbildningspolitiken snarare
än inom arbetsmarknadspolitiken som insatserna bör ske. Möjligheterna att erbjuda insatser för att fullfölja gymnasiestudier inom ramen för arbetsmarknadspolitiken bör dock öka
för att stärka möjligheterna att komma ut i arbete.
Det är olyckligt att många elever genomgår gymnasieskolan utan att få fullständiga betyg
och gymnasiekompetens. Arbetsmarknadspolitiken och vuxenutbildningen har alltför begränsade möjligheter att fullt ut kompensera detta. Lärlingsutbildningar med större inslag
av arbetsplatsförlagd utbildning kan vara en väg att öka andelen elever med fullständiga
gymnasiebetyg. Detta erbjuds numera inom ramen för de reguljära gymnasieutbildningarnas yrkesutbildningar och kan även minska avståndet mellan skola och arbetsliv.
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Personer med funktionsnedsättning
Antalet personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga som är inskrivna på Arbetsförmedlingen har ökat påtagligt de senaste åren. I januari 2009 var sammanlagt 23 200 personer med funktionsnedsättning inskrivna som arbetssökande på
Arbetsförmedlingen i Västra Götalands län. I oktober 2015 var motsvarade siffra 30 100. I
dessa siffror ingår samtliga inskrivna personer med funktionsnedsättning, såväl arbetslösa
som personer i arbete (med eller utan stöd). Detta motsvarar en ökning på närmare 30
procent. Antalet inskrivna arbetslösa personer som har funktionsnedsättning som medför
nedsatt arbetsförmåga har också ökat under samma tidsperiod. I januari 2009 var antalet
närmare 7 500 och i oktober 2015 var motsvarande siffra knappt 10 800, vilket motsvarar
en ökning med 44 procent. En relativt stor andel av de inskrivna arbetslösa med funktionsnedsättning saknar också gymnasiekompetens. Av de nästan 10 800 arbetslösa personerna
med funktionsnedsättning har drygt en tredjedel enbart förgymnasial utbildning. Den senaste tidens förstärka konjunktur har dock gett utdelning även för arbetslösa med funktionsnedsättning. Från oktober 2014 till oktober 2015 minskade antalet arbetslösa i länet med
närmare fyra procent.
Det är flera faktorer som ligger bakom denna utveckling där personer med funktionsnedsättning utgör en större andel av de arbetslösa. En viktig faktor är förändringarna i sjukförsäkringen som lett till att fler personer som har någon funktionsnedsättning kommit till
Arbetsförmedlingen. En annan orsak är rationaliseringar som har gjorts inom flera sektorer på arbetsmarknaden inte minst i samband med de senaste konjunkturnedgångarna.
När färre personer behövs för samma produktionskapacitet kan personer med funktionsnedsättning drabbas hårdare av nedskärningar.
Personer med funktionsnedsättning har det tufft på arbetsmarknaden och är ofta den
grupp som har allra svårast att snabbt få arbete. En stor del av gruppen har långa tider i
arbetslöshet. För en person med funktionsnedsättning krävs i många fall insatser från samhället och Arbetsförmedlingen för att stärka möjligheterna att få arbete. Arbetsförmedlingen prioriterar såväl programinsatser som handläggarresurser för personer i målgruppen.
En metod för att stärka möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att komma
ut i arbetslivet är genom en så kallad SIUS-insats (Särskilt introduktions- och uppföljningsstöd för funktionsnedsatta i arbetslivet) som är ett stöd för personen att introduceras på en
arbetsplats. Genom en metod som bygger på en variant av Supported Employment-metodiken fungerar SIUS-konsulenten som stödperson under den introducerande fasen av personens väg till anställning.
Inom ramen för Arbetsförmedlingens uppdrag inom arbetslivsinriktad rehabilitering finns
möjligheter till anställning med stöd för personer med funktionsnedsättning som medför
nedsatt arbetsförmåga. I Västra Götalands län fanns i slutet av oktober 2015 13 200 personer i anställning genom särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som
medför nedsatt arbetsförmåga (39 procent av dessa är kvinnor och 61 procent är män),
varav drygt 5 100 i anställning med lönebidrag, 6 100 i trygghetsanställning, drygt 700 i
offentligt skyddat arbete och närmare 1 300 i utvecklingsanställning.
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Genom dessa former av anställningar med lönesubventioner ökar möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att konkurrera på arbetsmarknaden. Arbetssökande med
funktionsnedsättning har i många fall också en svagare utbildningsbakgrund som ytterligare försämrar personens ställning på arbetsmarknaden. Under de kommande åren behövs
fortsatt starkt stöd för den växande gruppen arbetssökande personer med funktionsnedsättning.
Arbetsförmedlingen har en uppsättning verktyg och insatser för att stärka de funktionsnedsattas möjligheter på arbetsmarknaden. Dessa insatser tillsammans med en välvillig
inställning från arbetsgivarna i länet är viktiga för att lyckas med målsättningen om att
påskynda vägen till arbete för personerna i gruppen.

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

Utomeuropeiskt födda arbetslösa
Utrikesfödda arbetssökande, och då i synnerhet personer med utomeuropeisk bakgrund,
är en grupp som också har en tuff situation på arbetsmarknaden. Den sysselsättningsökning som skett under de senaste åren i Västra Götalands län har dock i princip helt skett
bland de utrikes födda, eftersom antalet inrikes födda i arbetsför ålder minskar i de flesta
av länets kommuner. Det är alltså tack vare den positiva nettoinvandringen som utvecklingen av arbetskraft och sysselsatta varit positiv.
Av de närmare 57 000 inskrivna arbetslösa i länet i slutet av oktober 2015 var 28 700 födda
utanför Sverige, varav 21 700 utanför Europa. På ett år har antalet inskrivna arbetslösa
födda inom riket minskat med närmare 4 100 personer medan antalet arbetslösa födda
utanför Europa har ökat med drygt 1 900 personer. Arbetsförmedlingen har sedan en tid
ett utökat ansvar för nyanländas situation med syftet att påskynda och förenkla etableringen i samhället och i arbetslivet för dessa personer. Arbetsmarknadspolitikens insatser
för att stärka etablering och integrering för personer ur denna grupp är viktig. Inte minst
är utbildningsinsatser, gärna i kombination med praktik och andra arbetsplatsförlagda
inslag, viktiga satsningar för att öka chanserna till arbete.
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Att personer som relativt nyss kommit till Sverige har svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden beror delvis på att det handlar om att lära sig ett nytt språk och nya kulturella
koder. Bristen på upparbetade nätverk försvårar också personers etablering på arbetsmarknaden, vilket inte minst beror på att många rekryteringsvägar går just via informella nätverk. För att öka sina chanser på arbetsmarknaden behöver individen bygga upp såväl
humankapital som socialt kapital, vilket är en process som tar tid.
Orsakerna till ökningen i antal inskrivna arbetslösa är snarare att den utomeuropeiska invandringen har ökat och att gruppen i ökad utsträckning har kommit till Arbetsförmedlingen än att arbetsmarknadssituationen för gruppen har försämrats. Situationen för
gruppen på arbetsmarknaden är dock tuff varför det framöver sannolikt lär bli en stor ökning av utomeuropeiskt födda med långa arbetslöshetstider.
Det är viktigt att belysa att gruppen utomeuropeiskt födda är långt ifrån en homogen grupp.
Inom gruppen finns personer med mycket begränsad utbildningsbakgrund och personer
med både högre utbildning och kvalificerad yrkeserfarenhet. Andelen som saknar gymnasieutbildning är knappt 44 procent. Motsvarande siffra för de arbetslösa födda i Sverige är
21 procent. Insatserna för gruppen måste därför utgå från de enskilda individernas förutsättningar och behov. För en del behövs grundläggande utbildningsinsatser och för andra
handlar det exempelvis om ekvivalering av tidigare utbildningar och validering av yrkeserfarenheter.
En av insatserna för denna grupp genom Arbetsförmedlingen är instegsjobb som är ett särskilt anställningsstöd med nyanlända invandrare som målgrupp. Insatsen innebär att en
subventionerad anställning kombineras med svenskundervisning för invandrare.
Denna grupp har ett lågt arbetskraftsdeltagande och särskilt lågt är det bland de utomeuropeiskt födda kvinnorna. Här finns utmaningar både vad gäller att öka arbetskraftsdeltagande och att öka integrationen av dessa personer, vilket i mångt och mycket är två sidor
av samma sak. Arbete och sysselsättning är en central komponent i integrationsarbetet,
både för att ta vara på människan som resurs och att inkludera människor i samhällsgemenskapen och motverka utanförskap.
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Bilagor
Bilaga 1. Metod och urval
Historia och syfte
Arbetsförmedlingen har gjort prognoser sedan 1960-talet. Den nuvarande metodiken infördes i mitten av 1990-talet. Samtidigt infördes ett enhetligt intervjuformulär. Sedan dess
har intervjuformuläret utvecklats och antalet frågor har blivit fler.
Syftet med prognosarbetet är att ge Arbetsförmedlingen detaljerad kunskap om läget och
framtidsutsikterna på arbetsmarknaden, vilket är viktigt för förmedlingens arbete med
vägledning. Prognosarbetet stödjer på så sätt Arbetsförmedlingens kärnuppgift som är att
matcha arbetssökande mot arbetsgivarnas rekryteringsbehov. Det sammanställda materialet är också ett viktigt underlag för planeringen av verksamheten på såväl lokal som central
nivå. Ytterligare ett viktigt syfte med Arbetsförmedlingens prognoser är att informera och
påverka externa aktörer. Arbetsförmedlingen publicerar en nationell och 21 regionala prognoser två gånger per år, i juni och december.

Metod och undersökningens genomförande
Arbetsförmedlingens prognoser baseras på intervjuer med ett mycket stort antal privata
och offentliga arbetsgivare. Intervjuerna görs av arbetsförmedlare och svaren inhämtas genom samtal med arbetsgivarna vid ett besök eller per telefon. Motivet till detta arbetssätt
är att den ansvarige arbetsförmedlaren ska ha möjlighet att ställa följdfrågor, bland annat
för att minska risken för missförstånd kring frågornas syfte och innehåll.
Frågorna handlar bland annat om arbetsgivarnas bedömningar om efterfrågan på varor
och tjänster. Vidare ställs frågor om företagens kapacitetsutnyttjande, antal anställda, rekryteringsbehov, bristyrken samt löneutveckling. På motsvarande sätt får de offentliga arbetsgivarna frågor om utvecklingen för sin verksamhet samt om eventuell övertalighet.
Uppgifterna inhämtas under sekretesskydd enligt SFS 2009:400 (Offentlighets- och sekretesslagen) 28 kap 12§. Arbetsgivarna har ingen juridiskt bindande skyldighet att delta i Arbetsförmedlingens undersökning.
Resultaten av intervjuundersökningen utgör den viktigaste källan till prognosbedömningarna. En analys och sannolikhetsbedömning av svaren görs dock även med hjälp av annan
statistik och med hänsyn till andra faktorer som påverkar utvecklingen på arbetsmarknaden.

Urval och svarsfrekvenser
Urvalet av privata arbetsställen15 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

15

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 1 702 arbetsställen inom det privata näringslivet i Västra Götalands län och svarsfrekvensen blev
73 procent. Det sker även intervjuer med representanter för olika verksamhetsområden i
landets samtliga kommuner och landsting samt med ett antal statliga arbetsgivare.
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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
kvartal 2 kvartal 3 2015, Västra Götalands län

Kommun

Totalt
16-64
år

Kvinnor

Män

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

Utbildning

Unga
18-24
år

Äldre
55-64
år

Inrikes
födda

Utrikes
födda

9,2
10,5
20,4
9,4
10,1
10,9
10,1
13,8
12,6
13,0
23,3
10,8
12,7
7,6
8,8
8,1
9,9
4,3
7,5
13,7
13,1
8,5
15,2
9,8
15,2
9,7
6,8
6,7
7,8
13,7
10,1
6,4
7,4
5,9
8,6
5,9
13,8
14,1
4,8
9,3
22,0
18,5
14,1
8,6
12,6
9,0
20,7
24,1
4,4
11,1
12,9

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

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

Gymnasial

Eftergymnasial
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7,1
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10,9
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14,8
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10,4
8,2
11,8
8,9
14,0
5,0
6,8
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12,1
16,9
8,7
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10,9
6,5
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6,5
7,9
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8,5
7,3
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5,3
6,9
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4,3
5,1
7,9
3,6
6,2
5,3
3,2
5,7
5,8
5,3
7,5
8,2
4,1
3,7
4,4
3,7
5,1
2,9
3,1
5,7
5,3
3,7
7,2
4,1
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4,1
4,0
3,3
4,3
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5,5
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4,0
3,5
9,4
3,2
5,2
3,7
3,8
5,9
4,9
4,6
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5,5
3,9
4,3
5,1
2,6
4,7
2,2
2,1
3,7
4,8
2,9
5,7
3,1
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5,2
2,9
4,0
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6,0
4,3
3,2
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6,0
4,0
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6,4
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4,6
7,1
9,9
5,4
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3,7
3,3
6,1
8,6
1,9
4,8
5,0

Omslagsbild: Scandinav bildbyrå

Fakta om prognosen
Arbetsmarknadsutsikterna för Västra Götalands 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.
Ansvariga utredare för denna prognos är Sara Andersson, 010-487 68 54
och Jens Sandahl 010-486 92 70
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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